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EKSTRAKTOJ EL REGULARO

§ 1. — Sub la titolo Esperantista Scienca Asocio estas fondita internacia asocio, kiu celas pro- 
pagandi la internacian helplingvon Esperanto ĉe la sciencularon <fc faciligi ĝian uzadon per ĉiuj 
manieroj.

§ 2. — Povas aniĝi la Asocion ĉiuj personoj, societoj aŭ sciencaj revuoj, kiuj sin enskribos en la 
nomaron de la Asocio kiel aliĝantoj al la Deklaracio akceptita en Ĝenevo la 31an de Aŭgusto 1906. 

(Vidu ĉi sube).
Ilia aniĝo definitiviĝas, nur post kiam ĝi estas akceptita de la Estraro de la Asocio.
§ 3. — La aliĝintaj societoj aŭ revuoj povos esti ri prezentataj de siaj prezidantoj aŭ direktoroj aŭ 

de speciale rajtigitaj delegitoj.
§ 4. — La Asocianoj estas dividataj laŭ 3 kategorioj, nome : honoraj anoj, aktivaj anoj, & 

neaktivaj anoj.
§ 5. — La honoraj anoj estas elektitaj inter la personoj, kiuj faris gravajn servojn por la afero 

de lingvo internacia. -' ’
— La atikvaj anoj pagas jaran kotizon da almenaŭ 2 $ & havas la rajton voĉdoni pri§ 6- 

ĉiuj demandoj. Nur ili estas elekteblaj por la postenoj administraj.
— La neaktivaj anoj pagas nenian kotizon. Ili havas la rajton voĉdoni nur pri demandoj,7- ,

kiuj ne koncernas la administradon de la Asocio.
§ 8. — Ĉiuj aktivaj anoj, kontraŭ la pago de speciale rabatita abono (2 $ anstataŭ 2,75 

povas ricevi la oficialan organon de la Asocio aŭ ia revuon, kiu ĝin anstataŭas.
§ 15. — La administra laboro estas komisiita al Internacia Scienca Oficejo, kiu zorgas pri la 

korespondado, plenumigas la laborojn & decidojn de la Asocio & konservas la arĥivojn.
§ 16. — La direktado de tiu Oficejo estas komisiita al la Ĝenerala Sekretario, kiu, kun la aprobo 

de la Administra Komitato, povas aldoni al si unu aŭ pli ol unu konsilajn komitatojn elektotaj n inter 

la Asocianoj.

Deklaro.
(voĉdonita dum la dua Universala Kongreso de Esperanto, Ĝenevo, 1906).

« La subskribintoj, scienculoj, sciencistoj aŭ sciencamantoj opiniante, ke la enkonduko de la 
konstanta uzado de la lingvo internacia Esperanto en la Scienco multege utilus por faciligi la inter- 
rilatojn de scienculoj diversnaciaj & ankaŭ Ia legadon de la Sciencaj gazetoj,esprimas la deziron, ke: 

le La scienculoj konstante uzu la lingvon Esperanto dum siaj kongresoj.
2e La gravaj internacie disvastigitaj sciencaj gazetoj akceptu artikolojn redaktitajn en Esperanto & 

plie aldonu, al ĉiu artikolo redaktita en nacia lingvo, resumon en Esperanto montrantan ĝian enhavon.
La subskribintoj promesas helpi, ĉiu laŭ siaj fortoj, al la efektivigo de tiuj deziroj.
Ili permesas al ĉiu ajn publikigi tiun de ili subskribitan decidon. »



Laborejo speciala 
rekomendas sciencajn analizojn por 
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INTERNACIAJ ĈEKLIBROJ
■ uzeblaj en ĉiuj landoj ! pageblaj en ĉiuj bankoj ! *■■■ •

Kiel montrata en la apuda kliŝo, nenia bank- 
nomo aperas sur la ĉeko. Tiamaniere la ĉeko 
estas uzebla ĉie; la uzanto bezonas nur skribi 
mane la nomon de la banko en kiu li havas 
mondepono!).

La surteksto de 1’ ĉeko estas redaktita tute 
en Esperanto & la valoro devas esti esprimita 
per spesmiloj. Por fari la ĉekon tute kompren- 
eblan de la ne-esperantistaj bankistoj, oni pov- 
as skribi aŭ presigi sur ĝia dorsa flanko klarig- 
an rimarkon en nacia lingvo montrante la va- 
loron de 1 spesmilo eu nacia mono. Ekz. :

la ĉeko estas skribita en Anglujo oni skribos aŭ presigos sur la dorsa flanko & en anglalingvo :
• Tiu ĉeko estos pagata per leĝa angla mono po 2,003 ŝilingoj por 1 spesmilo. »

Ceklibroj estas haveblaj el la SCIENCA OFICEJO, 8, rue Bovy-Lysberg, Ĝenevo (Svis.) 
po 0,50 $ por 1 ĉeklibro da 50 ĉekoj.
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SKRIBMAŜINO
YOST

A
Sparo de tempo.

YOST
Ŝparo de mono.

YOST
Fortikeco A simpleco.

YOST
Legebla skribo.

YOST
Universala [A Esper- 

anta klavaro.
Por havi (letalajn sciigojn, bonvola skribi al

Liifc>r*air*ie (Ie l’Esperanto
15, Rue Montmartre, PARIS.



Xim estas eldonita :
Wilh. Os t w a l d

M AĴ D U N A R 0 D N YJ J AZYK
(lnternacia lingvo), du raportoj de lafama scienculo 

en la rusa traduko

PREZO : 0,1« (afrankite)
Aĉetebla ĉe « Libreldonejo Esperanto », Moskva (lliisujo), 

Valovaja, 513, Iv. 5.

A

Voco de Kuracistoj
Monata organo por internacia korespondado de 

Kuracistoj pri aferoj profesiaj, etikaj & soci- 
medicinaj.

Jarabono: Kr. 3,60 (1,50 ^). 

Administrejo: D-ro Stefan MIKOLAJSKI 

Strato Sniadeckich, 6. Lw6w (Autriche-Galicie).

★

r •

La plej ofta ! * La plej malkara I

Tutmonda Informilo — Ciulandaj korespondantoj Vivado nacia Praktikaj 
sciigoj pri komerco & industrio, financo, statistiko, leĝoscienco, instruado, arto & 
literaturo, &c. — Felietono.

Organo de Universala Esperanto Asocio. Multaj informoj pri la jama utileco 
de Esperanto.

Unu numero: 15 centimoj (6 sd.) — Jara abono: 4 frankoj (1,60 #>$’).

===== DIREKCIO : H. Rodier, 8, Rue Bovy-Lysberg, Gepeve (Svisujo)-------

Moskva Speciala Librejo «Esperanto»
(Tverskaja, 28, Moskvo—Rusujo)

havas en sia tenejo ĉiujn esperantajn librojn <t akceptas abonojn por ĉiuj 

Esp. Gazetoj. La ĉefa tenejo de la eldonajoj : 1) A. A. Saiiarov. Sur vojo al
A

kunfratiĝo de popoloj. Prezo 0,60. — 2) Seavinskij. Ruse-Esp. gramatiko. 

Pr. z£. 1,60. — 3) V. N. Devjatnin. Plena verkaro, 2a voi. (trad. de 1’Poltavo, 

Puŝkin & al.). Pr. »£'. 1,05. — 4) V. N. Devatjin. Plena verkaro, 3a voi. (trad. 

de riiuslando & Ludmilo de Puŝkin, al. en presado).

LINGVO INTERNACIA
Centra Organo de la Esperantistoj

eliranta la 15-an de ĉiu monato

La plej malnova el ĉiuj Esperantistaj gazetoj 

FONDITA EN 1895

ADMINISTREJO :

Presa Esperantista Societo
33, Rue Lacĉpede, Paris (Francujo). 

Jara abono: fr. 7.50 (.3 $).

Libreldonejo « ESPERANTO
Moskva (Rusujo), Valovaja ul., doni Serpuhov 

skogo mon., kv. 5. Sciigas rusajn esperantistojn 
pri sia fondiĝo- Gi jam eldonis :

N. 1. L. T. Titov, Esperanto en dek lecionoj, 
30 kop. (0,31 $). — N. 2. L. T. Titov, Vortaro 
Esperanta-Rusa, 75 kop. (0.79 $). — Propagand- 
aj poŝtkartoj kun teksto. 2 kop. (0,02 ^’). — 
Propagandaj kovertoj kun teksto, 1 kop. (0,01 ^). 
— Poŝtkartoj kun portreto de D-ro Zamenhof L. 
L., 3 kop. (0,03 $)• — Portretoj de D-ro L. L Za- 
menliof, 25 kop. (0,26 $). — Nia firmo estas 
representanto de I. S. R.
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METEOROLOGIO
Internaciaj elĵetoj de sondil-balonoj

Kiel oni scias, ĉiumonate .je interkonsentitaj tagoj estas farataj en 

multaj lokoj elĵetoj de sondil-balonoj, por la esploro de Fai  taĵoj de 

1 Atmosfero. La 30a de Septembro, la la K 2a de Oktobro 1908 estis 

tiaj internaciaj tagoj. En la kajt-stacio de la Germana Marobservejo 

(Deutsche Seeivarte) en Hamburg estis elĵetataj en tiuj tri tagoj kvar 

balonoj el kaŭĉuko. La malordinara trankvileco de 1’atmosfero en centra 

Eŭropo en tiuj tagoj kaŭzis, ke la balonoj, malgraŭ la grandaj altecoj 

atingitaj, falis tre proksime al la stacio : tiu de l’30a de Sept. ĉe Liineburtj, 
tiu de l’vespero de 1 la de Okt. ĉe Laŭenbtirg; sed plej rimarkinda estis 

la elĵeto je la mateno de 1 la de Oktobro, kiu finiĝis en llamburg mem, 

nur li,4 km. de la stacio, kvankam la balono atingis altecon da preskaŭ

Te r m in a r o . La vorto « ballon » estante jam internacia & pli simpla ol • aerostato • , 
mi proponas preni ĝin, en la formo : balono. Aerostato efektive ŝajnas tro malsimpla (en 

paĝo 222 de 1’1. S. R. tiujare ĝi estas sepfoje presita erare « areostato »). Por balono, supren- 

iranta kim aparato registranta sen ensidantoj, Er. « ballon-sonde •, G. • Registrierballon •, 

ni prenas la francan vorton, ĉar la metodo devenas el Francujo; « sondil-balono . ŝajnas pli 

ĝuste Esperanta ol « sond-balono ». Por Fr. « cerf-volant., G. • Drache ., la vorto . Huglud- 

ilo • ne ŝajnas konvenanta en tiuj okazoj, kiam ĝi servas seriozajn sciencajn celojn, levante 

aparatojn registrantajn aŭ aliajn, Ameriko estante la elirujo de tiu nova metodo, konvenas 

akcepti specan Anglan vorton «fate . por tiu grava scienca ilo, Esp. « kajto », des pli ke la 

G- «t Fr. vortoj tie ne estas taŭgaj. Ĉar la vorto « suprenirado >, konforma al G. Aufstieg,& 

A. « ascension », estas malsimpla, mi aliĝas provizore al esprimo « elĵeto ., uzata en I. S. R. 

Drachenaufstieg — kajt-elĵeto. (Fr. « as- 
cension de cerfvolant » estas multe pli longa), kvankam nek balono, nek kajto estas jetataj, 
sed nur lasataj.

I. c. I)o (i. « Ballonaufstieg » = balon-elĵeto, «
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18 kni. (17850 ni.). Sekve de tio, la interesa registrajo de tiu ĉi elĵeto, 

vespere en tiu sania tago, povis esti vidigita al kelke da inembroj de la 

Germana Meteorologia Societo, kiu ĵus bavis sian kunvenon en Hamburg. 
Gi montras tute klare la jenon : de la tero ĝis la alteco de 1700 m°Ĵ, la 

temperaturo de Paero restis inter 12° A 13° C.; pli alte ĝi malkreskis; 

ĝis de 3550 al 4100 in0J de nove vidiĝis tiel nomata « isotermio » kun 

—3°; plie sekvis rapida malkresko, ĝis ĉe 13000 m 0J da alteco la 

ekstrema malvarmo da — 66° C estas atingita. Pli alte la temperaturo 

denove kreskis ĝis — 55° ĉe la plej granda alteco, kvankam la balono 

ŝajne daurigas supreniri kun sama rapideco A ventblovado verŝajne restis 

la sama, ĉirkaŭe 4 m. p. sek. Tiu « inverso » de la normala pliinal- 

grandigo de la temperaturo en grandaj altaĵoj, aŭ almenaŭ la ĉesigo 

de la lasta, renkontiĝas ordinare en niaj latitudoj jam ĉe ĉirkaŭ 

IO km. da alteco, en la proksimeco de barometraj minimumoj ofte eĉ ĉe 

7 aŭ 8 km. Gi montriĝis en tiu okazo nur ĉe 13 km. da alteco; tiu tute 

korespondas al la sperto de TEISSERENC d e  Bo r t , ke en regionoj de 

alta barometra premo tiu rilate —  certe nur tre rilate —  ♦ varma »tavolo 

de P  atmosfero kutimas montriĝi nur super 12 km., ĉar ni troviĝis en 

norda duono de grandega maksimumo barometra.

La kruta suprenirado de 1’balono A la travidiga aero permesis sekvi 

la balonon per teodolito ĝis ĝia eksplodo, A post tiu ĉi de la kajt-stacio
A

de la Germana Marobservejo, en tuto 80 minutoj, t iis la alteco da 4000 m. 

ĝi moviĝis malrapide al oriento, poste aerfluo de nordoriento ĝin portis 

ree preskaŭ ĝis la zenito de la kaĵstacio; unu boro post la elĵeto gi staris 

plej alte, 81° super horizonto; 14 minutoj poste ĝi eksplodis, sed oni 

povis sekvi ĝin falantan ankoraŭ 6 minutojn, ĝis ĝia malapero en S. S. h. 

direkto.

En Hamburg, kie ordinare ventego forportas la balonojn tiel rapide. 

A kie la aero tiel ofte estas netravidiga pro nuboj aŭ nebulo tiaj okazoj 

estas multe malpli kutimaj ol en la pli favorata Svislando.

Prof. W. Ko ppe n ,
Hon. D-ro de la Dorpata I niversitato.

Hamburg (German.).
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PSIKOLOGIO
Evoluciaj Estetikoj.

Tial ke la sento pri beleco, — kiel homo nuntempe ĝin sentas —  ne 

povas klarigi efektive per ia praktika rezultato, aŭ per ia metodo sen- 

tebla per ia sentoj, multaj filozofoj, <Ie P l a t o  ĝis F ic i i t e , He g e l  & 

Ca r r ie r e , dogme certigis ke tiu ĉi sento estas unu el tiuj misteraj feno- 

menoj kiuj ŝajnas elmontri la superhoman elementon en homo; altega 

antaŭsento de tiu estajo pri kiu la sentoj posedas nenian sperton, <t el 

kiu ĉiuj materiaj fenomenoj unue devenas; & tiajn sensencajn frazojn.

Malnova anekdoto rakontas kiel la Reĝo George III 11 de Anglolando, 

longe pripensis pri iaj pomaj pudingetoj kiujn oni metis antaŭ li por tag- 

manĝo en farmdomo, okaze de vulpo-ĉasado. Post profunda meditato li 

ekkriis : - Kiel. je la diablo! povis tiuj ĉi pomoj eniri tiujn ĉi pudin- 

getojn? »

La scienco metafiziko, okupas similan situacion rilate al la fenomenoj 

de spirita vivo. Je tiu ĉi punkto, tamen, la filozofio de evolucio elmontras 

—  per la mastruma saĝeco de kuiristino — ke kvankam la pudingo, 

kiam ĝi estas metita sur la tablo, estas nekomprenebla & neklarigebla, 

ĝi ne estas tiele en ĝia unua formo de pomoj & knedajo.

Tiel ni ne devas konsideri nian ideon de beleco laŭ ĝia nuna kondiĉo 

de perfekteco, sed ni devas esplori kun la celo eltrovi kiel ĝi fariĝis tio, 

kio nune ĝi estas..

La afero nune estas malfacila sed ĝi estas tute simpla en la unua 

stato.

Estas unu strangeco kiu estas komuna al ĉiuj estetikaj sentoj: neniam  

estas ili malagrablaj. La agrablaj sentoj, tamen, kiujn la diversaj specoj 

de beleco vekas, devenis el diversaj organaj fontoj. Antaŭ ol ni ko- 

mencos elfosi tiujn, ni diru vorton pri la agrablaj & malagrablaj sentoj 

mem.

Agrablaj sentoj estas tiuj, kiuj vekiĝas per impresoj helpantaj iel la 

antaŭzorgon de la individuo aŭ de la raso; malagrablaj sentoj estas la 
malaj.

Nur unu ekzemplo por ilustri tiun fakton : en si mem, ĉiuj odoroj 

estas ekvivalentaj karaktere, A estas nek agrablaj nek malagrablaj. La 
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odoro de putraĵo. A la odoro de rozoj estas ne pli diversaj ol (ni dirus) 

blua A verda lumo, aŭ la sonoj de trumpeto & Huto. Tamen la odoro de 

putraĵo estas eco de Hindaj A gasaj formoj de materio kiu devenas el la 

agado de bakterioj kiuj estas danĝeraj por homoj, A la odoro de rozoj 

apartenas al Horo kiu vivas en sekaj, sunaj lokoj, A florigas dum la bela 

sezono de la jaro.

Homo al kiu ambaŭ odoroj estus neŭtraj, aŭ kiu preferus la odoron de 

putreco, ne evitus la lokon kie putrado okazas: enspirus venenajn gas- 

ojii; eble manĝus putran materion. A sorbus danĝerajn bakteriojn, kiuj 

pli aŭ malpli frue kaŭzus malsanon aŭ morton. Kontraŭe homo. kiu amus 

la odoron de rozoj, preferus legadi en sekaj A suna j lokoj, en freŝa aero, 

kiu fortigus lian sanon, tial ke liaj fortaj idoj baldaŭ elpuŝus la mal- 

fortiĝajn idojn de la homo kiu preferis la odoron de putraĵo.

Tiu ĉi leĝo, ke ĉiuj ĝueblaj A' malagrablaj sentoj devenas originale el 

la utileco aŭ malutileco de la fenomenoj, kiuj ilin kaŭzas, ne permesas 

iajn esceptojn. La faktoj kiuj,oni diras, ĝin kontraŭdiras, estas neperfekte 

viditaj aŭ supraĵe klarigitaj.

Mi citu unu ekzemplon.

Alkoholaj fluaĵoj kaŭzas en la drinkanto agrabla jn sentojn, sed estas 

danĝeraj al vivo A saneco, 'fio estas fakto. Sed kial alkoholaj Huaĵoj 

kaŭzas tiajn sekvojn? Unue, ĉar antaŭ ili paralizas A pezigas la orga- 

nisrnon, ili ekscitas la nervan sistemon al ĝia pli alta grado da aktiveco. 

A kaŭzas senton de forto, ĝojo A feliĉo, t. e., staton kiu, laŭ naturaj 

kondiĉoj, nur povas esti kaŭzita per tiaj ( irkonstancoj kiuj estas profitaj 

por la sano de la individuo, (‘kzemple, sufiĉo da ripozo A nutraĵo. A 

liberigo de maltrankvileco.

Primitiva horno spertis la staton kiu antaŭiras ebriecon nur per tiaj 

favoraj cirkonstancoj A tial lernis kompreni ĝin kiel agrablan senton. 

Ne estis longtempo ĝis kiam li sukcesis fari alkoholon, A povis produkti 

la saman agrablan senton per diversaj A difektigaj metodoj.

Do. la agrablaj sentoj, kiujn la beleco ekscitas en ni. havas la saman 

devenon kiel ĉiuj niaj agrablaj sentoj.

Ili estas la rezultato de tiu ĉi fakto, ke kio ajn nuntempe al ni ŝajnas 

bela, estis originale aŭ profita aŭ utila, egale por ia individuo A por la 

raso.

La fenomenoj kiujn oni sentas belaj povas esti dividitaj nature en du 

grandaj klasoj, ĉu ili koncernas la individuon, ĉu la rason. En la unua 
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klaso estas la altego, la ĉarmo, <V la konveno. A en la dua, la belo A la 

beleto.

Tiuj ĉi kvin tormoj de la estetiko ofte konfuziĝas, sed ili zorge devus 

esti distingataj unu de alia.

Ni ekzamenu ĉiujn. A penu kompreni la rilatojn, kiujn ili alportas al la 

instinkto de antaŭzorgo ĉe la individuo A la raso.

La altego estasla sento pri grandega malproporcieco inter la individuo 

komprenanta. A la, fenomeno komprenita. A ankaŭ pri la premega super- 

eco de la lasta al la unua.
A
Cio. kio estas treege granda A potenca kaŭzas la efekton de altegeco. 

Tiu ĉi sento estas proksimume kunligita kun tiu de timo, A la du sentoj 

nur povas distingiĝi unu de alia. ĉar la sento de la altego enhavas, krom  

la ideo de malpotenco, alian ideon, ke bonŝance oni ne bezonas barakti. 

A ke la grandega fenomeno ne uziĝos por premigi la estajon kiu ĝin 

vidas.

La fizikaj fenomenoj kiuj akompanas ia senton de la altego estas 

samaj kiel tiuj. kiujn ni kunligas kun la sento de timo. Doloro, teruro, 

haltigo de la korbatoj, ĉiuj estas simptomoj de la ekscitego de la vaga 

nervo.

La altego, konsekvence, havas tre intiman rilaton kun la instinkto de 

singardo ĉe la individuo, t. e., kun ĝia kutimo sin senti mem en stato de 

kontraŭstaro, ĉe la ekstera mondo, A kalkuli la hazardojn de venko aŭ 

malvenko, okaze de ia barakto kun ĝi.

La ĉarmo estas la sento kio vekiĝas per tiuj fenomenoj kiuj. dum mal- 

longa tempo, produktas grandajn nombrojn da impresoj je la senteco. A 

kaŭzas viglan staton de aktiveco ĉe la centroj de percepto, inteligento A 

juĝpovo.

Blanka muro kaŭzas lacigan efekton, ĉar ĝi donas nur unu vidan 

impreson A ne necesigas pli grandan staton de aktiveco cerba por eltrovi 

ĝian signifon. Kontraŭe riĉe ornamita muro produktas ĉarman efekton, 

ĉar post la inina ekvido ĝi ekscitas multajn okulnervajn impresojn. A 

aktivecon de la cerbo por eltrovi la kialon de la ornamo.

'fio kio estas unuforma, kiam ĝi estas disvastigata super grandega 

spaco povas naski altegajn efektojn, sed ne tiujn de ĉarma naturo, kiujn 

multeco sole povas kaŭzi.

Tiu ĉi lasta ĉesas esti sentita kiel ĉarmaĵo, kiam ĝi ne povas kompren- 

iĝi per sola ekvido, sed postulas de la cerbo troo da laboro por distingi.
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esplori A analizi; pro kiu rezono, tio kio estas konfuza A trofarita ne- 

longe restas ĉarma.

La sento de la ĉarmo, tial, estas kunligata kun tiu ĉi trajto, ke la 

individuo sentas ke la kono de ĝia propra vivo estas agrabla.

La konveno, vere sentiĝas ne kiel la belo, sed kiel la kontentigo.

La konveno estas tio kio harmoni iĝas kun la humanaj elpensoj pri la 

leĝoj kiuj ordigas fenomenon.

Ekzemple, ŝtona piramido starigita sur ĝia pinto sentiĝus esti tute la 

malo de bela, ĉar ĝi ŝajnas nekonvena. A ĝia aranĝo kontraŭstaras nian 

elpenson pri la leĝo de egalpezo.

Por citi ekzemplon, tiu ĉi estas la speco da efekto kiu elmontriĝas per 

klina turo de Piso.

La estetika efekto de la konveno estas kunligata kun tiu instinkto en 

horno kiu lin instigas kompreni fenomenojn A eltrovi tiujn leĝojn, kiuj ne 

estas senteblaj je la sentoj.

Pro tio ĉi, la konveno kutime elvekas agrablajn sentojn, la mal- 

konveno elvekas malagrablajn sentojn.

Tiele ni vidas ke Ia altego, la ĉarmo & la konveno, ĉiuj estas kunligataj 

kun la fundamentaj elpensoj, elpensitaj de homo pri liaj malamikaj rilatoj 

al la ekstera mondo, A ili ĉiuj ekscitas lian instinkton de memzorgado.

Nun ni vidos ke la belo A la beloto ambaŭ estas kunligataj kun la 

instinkto de antaŭzorgo de la raso.

La belo estas ĉiuj impresoj kiu  j iamaniere ekscitas la ĉefan centron de 

generacio en la cerbo, ĉu ĝi tion faras rekte, ĉŭ per la kunligado de 

ideoj. La elementa tipo de ĉiuj belaĵoj laŭ la okuloj de viro, estas virino, 

nubilaĝa, bonsana & kapabla daŭrigi la rason. Antaŭ fraŭlino, lia centro 

de generacio sentas la plej fortan staton da ekscito; la fenomeno A 

elpenso de ŝia beleco elvekas la plej ĝueblajn sentojn, kiujn penso aŭ ek- 

rigardo povas doni.

La kutimo, kiu nuntempe fariĝas organa, kunligi la fenomenon de 

virino kun la ideo de beleco, A la plaĉaj sentoj kiujn ĝi ekscitas, kaŭzas 

ke la horna spirito ankaŭ donas la formon de virino al ĉiu abstrakta 

fenomeno kiun oni sentas esti bela aŭ agrabla. Tiel la ideoj de amikeco, 

famo, saĝeco, simpatio, Ac., reprezentiĝas al la sentoj en la formo de 

virino.

La beleto estas fenomeno kiu estas, aŭ rekte, aŭ per la kunligado de 

ideoj, kunligita kun la elpenso de infaneco, A vekas la puŝon ami infan- 
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ojn, el kiu la antaŭzorgo de la raso dependas. Kiel beleta, sekve, ni 

rigardas ĉion, kio estas malgranda, eleganta A malforta, sed precipe la 

malpligrandigata!) kopion de bonkonataj objektoj, kiuj kutime ŝajnas 

multe pli grandaj.

La fizikaj fenomenoj A efektoj kiuj estas kaŭzataj pei- la beloto, multe 

similos tiujn, vekitajn per la vido de intano. Virinoj ametas kisi tion. kio 

estas ludeta A ofte deziras ĝin dorloti kvazaŭ patrino.

Multaj fenomenoj, pro la vasteco A multeco de la ideoj kiujn ili vekas, 

elvokas samtempe la instinktojn de singardo A antaŭzorgo de la raso. 

A ankaŭ diversajn subajn formojn de tiuj ĉi instinktoj, A estas sentataj 

esti belo laŭ diversaj manieroj.

Printempo en la kamparo, ekzemple estas samtempe bela, ĉarma A 
A

konvena. Gi ekscitas la centron de generacio ĉar ĝi estis por primitiva 

horno A liaj praavoj la sezono por naskigi la specon, tial keĝi alportis al 

ĉiuj vivantaj estajoj sufiĉegan provizon da nutrajoj A al ili donis tre 

fortegan viveman aktivecon. Ankaŭ ĝi estas ĉarma, ĉar ĝi enhavas 

grandan sed ne konfuzan nombron da fenomenoj kiuj mem  estas agrablaj, 

A tial kaŭzas momente multajn impresojn de la sentoj, Fine ĝi estas kon- 

vena, ĉar ĝi vekas la elpenson de favoraj kondiĉoj al la individua vivo.

La diferenco inter la sistemoj de estetikoj de la du seksoj, estas organe 

kaŭzita per la ĝenerala parenceco A divido de laboro inter la seksoj 

kiel nuntempe aranĝita.

La vira elemento en la raso reprezentas la ideon de individuismo A tial, 

laŭ iaj rilatoj, de egoisteco, kiu nur zorgas pri si mem, aŭ zorgas pri aliaj 

nur kiam ĝiaj propraj bezonoj tion faras necesa. Sekve la instinkto de 

memzorgado estas precipe bone konservita, A tiuj fenomenoj kiuj estas 

alligitaj al ĝi, ekscitas plifortajn efikojn, ol en la okazo de la virina 

elemento; tial la vira elemento sentas pli forte ol la virina la senton de 

la altego, la ĉarmo A la konveno.

Kontraŭtianke la virina elemento estas la subteno de la heredigataj 

ecoj, A ankaŭ la antaŭgardisto de la raso. Gi ne bezonas batali, ne estas 

almetata al danĝeroj, A ne bezonas ian specialan vastigon de la instinkto 

de memzorgado, sed kontratiflanke la instinkto pri la antaŭgardo de la 

raso estas fortega, A ĝi sentas la impresojn kiujn rilatas al sekso A 

patrineco pliforte ol la vira elemento: sekve ĝi sentas ĉefe la belon, 

preeipe la boleton, kiu elvokas el tiu aparta virina instinkto, la amon de 
infanoj.
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Originale ia sento de la Iielo estis kaŭzita sole per naturaj fenomenoj; 

arto povas igi tiun ĉi staton nur kiam ĝi sukcesas veki la elpenson de 

tiuj naturaj fenomenoj kiujn oni sentas belaj, (iiaj uzeblaj metodoj estas, 

rekta imitado, simbolismo. A ĝi ekirigas la meĥanikajn!) de la kunligo de 

ideoj, per elpensoj aŭ impresoj de la sentoj.

Tiamaniere lingvaĵo povas kaŭzi la senton de la altego kiam ĝi ekscitas 

la penson de io potencega, io nemezurebla, supera al liomo, ekzemple, 

kiam ĝi priskribas tutpovan dian estaĵon, aŭ montras la ĉeeston de 

grandegaj energioj en la fenomenoj de naturo.

Arhitekturo ekscitas la senton de la altego kiam ĝi konstruas kon- 

struajojn A palacojn tiel grandege, ke kompare la rigardanto sentas sin 

tiel malgranda A malforta, kiel ii sentas sin kompare kun altarego aŭ 

primitiva montego.

La ideo de la konveno fariĝas per arta produktajo kiam ĝia celo A ĝia 

leĝo de deveno povas esti tuj rekonata el ĝia formo, kio nur okazas kiam  

ĝi memorigas kutimajn naturajn fenomenojn. La formoj de organa j bestoj 

A ’ kreskaĵoj, de kristaloj. A la grupigo de grandaj kolektoj da materialoj 

laŭ la influo de la leĝoj meĥanikaj, estas la tipo de naturaj fenomenoj 

al kiuj artaj produktaĵoj devas similiĝi por ke ni ilin komprenu kiel 

konvenaj A ilin sentu esti belaj.

('iu arto sole, ne povas veki ĉiujn estetikajn impresojn, sed nur tiujn 

kiuj estas kunligataj kun la fenomenoj kiujn ili imitas aŭ memorigas.
Ab

Arhitekturo, ekzemple, ne povas naski la senton de la belo en la plej 

malvasta senco de la vorto, ĉar ĝi m* povas eksciti la centron de ge- 

neracio: tio povas esti farita per la apliko de ornama skulpturo, sed 

tiam, tio ne plu estas arĥitekturo. Plie, muziko ne povas doni la 

impreson de la boleto ĉar ĝi ne povas imiti la esencajn trajtojn de la 

fenomenoj de infaneco, nek ilin memorigas per la kunligo de ideoj.

Tiuj ĉi estas la fundamentaj karakteroj de naturaj evoluciaj estetikoj, 

kiuj, oni rimarku, ne bezonas alvoki ian transcendentan elementon al sia 

helpo por klarigi la senton de la belo.
Max No r d a a

1 El • Paradonta » kun permeso de 1 aŭtoro, tradukis J. C. G. Re e d  (Home Fleet, 
Angl.).
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METAFIZIKO
La mondoj ideala & materia.

La grandegeco A ĉarmeco de la Naturo frapas niajn sentojn. Ni tute ne 

povas kredi, ke ĉi-tiuj belecoj estus naskitaj de nia malforta imago, & 

influataj de tiu senta instinkto, ni iom post iom alkliniĝas allasi la kred- 

eblon de realeco por niaj intelektaj reproduktaĵoj kiel postulaton, t. e. 

tezon bezonantan neniajn pruvojn. Iri pluen ni ne povas, ĉar la esencon 

de tiuj okjektoj ni nun ankoraŭ ne komprenas.

Inter ili, aparte frapegaj estas la leĝoj, regantaj mondojn & tiel radi- 

lnme brilantaj en matematiko. Ili vere ŝajnas posedi la ecojn de neŝanc- 

eligebla, absoluta & necesa origino.

('erte ili ne estas rezulto de la revadoj de horna prudento, ĉar ili 

kreiĝis antaŭ la homaro, antaŭ apero de la terglobo en spaco, A la homoj 

posedas nur tre malfortan kapablon malkovri iatempe malgrandegan 

parton da ili.

En tia kondiĉo, ĉi tiuj leĝoj estas tute sendependaj kiel de mia penso, 

tiel ankaŭ de fenomenoj mem, kiuj havas la difinon nur elmontri ilin 

okaze.

La homoj, regnoj, tutaj mondoj povas malaperi, sed la sumo de tri 

anguloj en ĉiu trigono eterne restos egala kun du ortaj anguloj; la 

ĉirkaŭo de ĉiu cirklo estos eterne 

=  | A X  B sin. C.
«J

2rr, areo de trigono estos eterne

Tiel, nevole alkondukataj al ekzisto de senmateriaj objektoj ekster 

niaj pensoj A materia mondo, — kie estas, sendube, nek nombroj nek 

palpeblaj korpoj. - ni venas neeviteble al akcepto de 1’ideala mondo. Ni 

estas eĉ alklinitaj opinii, ke la mondo ideala, enhavanta en si la verojn 

A leĝojn, estas la ĉefa tipo A fonto de ĉiuj ceteraj mondoj, kiuj naskiĝas 

(d ĝi en diversaj materiaj formoj A ’ unu el tiuj sennombraj formoj, —  nia 

mondo de la finhavaj kvantoj. — prezentas nur malĝeneralan kazon.

Unuvorte, du originoj regas ĉiujn kadukajn &  rapidpasantajn objektojn: 

unue, la leĝo, kiu ĉion ordonas, & due, la potenco, kiu ĝin plenumas.

La leĝo eterne neŝanĝebla ĉe sia potenceco. ĉiam estas neevitebla A 

absoluta: A la potenco, al ĝi submetita, senhalte vidigas ĝin per vico da 

senĉese ŝanĝiĝantaj aperoj.
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Tamen kia diferenco estas inter estadi» de objekto, elvokita al vid- 

ebleco per forto de fenomeno, A ĝia kaŝita ekzistado en la interno de 

1'ideala mondo?

Je kio diferencigas, efektive, kurba linio desegnita sur papero A sen- 

fina nombro ila aliaj linioj, kiuj kaŝite antaŭekzistas en spaco, tute same 

kiel en ĉiu peco da marmoro nedisputeble estas kaŝitaj ĉiuj grandaj 

skulptajoj, t. e. Venuso Milosa A Mois» de Miĥel-Anĝelo, se nur ili 

estus liberigitaj de troa ŝelo. ludanta tie ĉi la rolon de kovrajo? Kaj tiu 

kaŝita ekzistado estas eĉ multe pli reala, ol ekzistado de pentrajo en 

kolorujo aŭ de poemo en inkujo.

Objektoj, kompreneble, ne ĉesas esti realaj, kiam ili ree trempiĝas en 

mallumon post momenta lumigo. A ĉiuokaze la eterna estado, kvankam  

en mallumo aŭ en kaŝita formo, estas multe pli cel ta, ol mallongedaŭra 

montriĝo, ekzemple, de vivo en materia formo.

Kiom ajn materia prezentiĝus al ni ĉiu atomo rilate al fenomeno, 

elvokinta ĝin al videbleco, post ties ekfariĝo ili ambaŭ kunmiksiĝas en 

unu sola. ĉar sen fenomeno, materio mem fariĝas ankaŭ produktajo de 

penso. Dirante pli mallonge, kvazaŭ penso, materio A fenomeno estas io 

sama.

Ni prenu kiel ekzemplon aron da materiaj atomoj, igitaj per ekbato 

moviĝadi ondoforme.

Kiam nombro da balanciĝoj egalas milojn dum sekundo 

sono; kiam plirapidigas movoj — i a 

flava, verda, blua...: plue elektro A. kredeble, ankoraŭ io... senfine. Sed ja 

la sono. varmo, koloroj, elektro, ekzistas nur por niaj sentoj, nervoj A 

por nia pensa konsidero. Sekve, ĉio en la naturo estas nur tempa enkorp- 
iĝo eu materian formon ekskluzive de potencoj nemateriaj ati. ankoraŭ 
pli ĝuste, de tiu) leĝoj, kiuj ordonas ilin.

Por pruvi kiom ŝajna estas la materieco de materio A de ĉio. nin 

ĉirkaŭanta, ni citu kelkajn ekzemplojn.
A

Ni komencu per hernia kuniĝo de du atomoj, ekz. hidrogena A oksi- 

gena. donantaj akvon, aŭ azota A hidrogena, donantaj amoniakon. La 

novnaskitaj molekuloj, tute diferencaj de la komenca  j laŭ siaj ecoj A ekstera 

vidajo, sendube ne havas siajn centrojn interne de la malnovaj, sed inter 
ili en la malpleno, ĉar ankaŭ la potencoj, eligantaj el ili estas malegalaj 

al la sumo ila potencoj antaŭaj, A estas tute memstaraj potencoj. Tiel. 

.samtempe kun plia malsimpleco pri ĥemia konsisto, t.e. en ĉiuj objektoj de 

fariĝos 

aperas varmo: poste koloroj : ruĝa.
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nia mondo, la materieco de riuma fundamento laugrade malfortiĝas, 

anstataŭigate per fenomeneco. kiu pli A jdi kreskas ĝis plena abstrakteco.

Kaj efektive, en ĉiuj lingvoj la sid>stantii>O'j, videble difinitaj ek- 

kluzive por montri objektojn palpeble ekzistantajn, en realeco senĉese 

prezentas objektojn tute ne materiajn, ekz. : vero, grandeco, mezuro, 
Pusujo, silento, melodio. La lasta vorto eĉ estas duoble malmateria, ĉar 

la limigita nombro da tonoj, el kiuj kunmetiĝas la sennombra multego da 

melodioj, estas rezulto de balancigo de aeraj partetoj, t. e. ili aperas la 

plej puraj fenomenoj. Krom tio. tiu ĉi tonoj estas plene indiferentaj al la 

karaktero de melodio, ĉar ĝia gajeco, soleneco aŭ malĝojeco dependas 

sole (d la ordo de ilia dismeto A el la daŭrado de paŭzoj, simile al la 

frazo, kies senco ankaŭ ne dependas el la literoj kunmetitaj.

Sed ni prenu por kontrasto intence du substantivojn -.«rivero» d' «flamo*, 
kies elementoj (akvo A produktoj de brulado) ŝajnas esti tute materiaj: 

A kion doni vidos? Tiuj ĉi elementoj nur pasas senĉese trans rivero A' 

tiamo, restante fremdaj al la fariĝanta fenomeno A portante kun si nek 

en oceanon, nek en spacon ion, el kio konsistas Dnepro, Nilo. Volgo, aŭ 

la brilo de nia suno aŭ Siriuso, kiuj ekzistas kiel fenomenoj jam de antaŭ 

milionoj da jaroj.

'l in videbla indiferenteco inter materiaj elementoj de objekto A ĝia 

•esenco ne estas esceptado, sed ĝenerala regulo.

'fiai en la vortoj -.lando, insulo, alhambro, templo de Paŭlo A aliaj, ilia 

signifo, beleco A majesteco dependas ne el eretoj argilaj, ŝtonaj, kalkaj, 

sablaj; tiuj ĉi eretoj pasive troviĝados ankoraŭ en la mondo, kiam la 

landoj pro geologiaj transturnoj estos subakvigitaj A la konstruaĵoj ek- 

stermitaj per brulado afi tempo. Vere, lokomotivo ŝarĝa aŭ rapidira, kiel 

efektivigajn de forto A rapideco, pli vivas en la desegnaĵo de 1’inĝeniero, 

ol en la molekuloj, kiuj. laŭ eluzado, estas renovigataj.

Turnante nin al vivaj estaĵoj, ni trovas tian saman kuniĝon de abs- 

trakta estado kun indiferenta al ĝi estado de kunmetitaj partoj, kiuj 

krom tio povas ankoraŭ iam apartiĝi sen malutilo por la tuto: tiaj. ekz. 

estas branĉoj, folioj, fioroj ĉe kreskaĵoj, ungoj, dentoj ĉe bestoj. Ne 

necese estas eĉ, ke organoj de diversaj funkcioj nepre estu enŝlositaj en 

sama ŝelo aŭ kovrilo. Kiel bonegaj ekzemploj de simila ara kunvivado 

de individuoj por laboro, defendo A generado, prezentiĝas abelejo A 

formikejo, (/etere la tuta bestaro sur la tero estas ankaŭ dividita je du 

seksoj, el kiuj ĉiu aparte ne prezentas la specon.
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El ĉio dirita ni devas konkludi, ke de kiu ajn vidpunkto oni esploras 

la naturon, la materiaj signoj dronas A mallumiĝas en nemateria estado. 

La materieco simple timas lumon A ĉie sin savas je persekutado. Mal- 

aperinte en objektoj mem, ĝi sin kaŝas en iliaj kunmetitaj partoj; el ili 

ĝi transsaltas en molekulojn A fine serĉas lastan rifuĝon en nedivideblaj 

atomoj, el kie la logiko de 1’prudento ĝin ree forpelas.

Kaj efektive, kiam atomoj kuniĝas, ili naskas ion \n '\wr\\m fenomenan 
sekve nematerian. Tiu ĉi nova io posedas propran individuecon A troviĝ- 

ante en neniu el la kunmetitaj elementoj, ĝi prezentas per si kvazaŭ 

esencon de ĉiuj ekzistaĵoj en la mondo. Kvankam tiu ĉi esenco estas 

perceptata de la prudento, tamen ĝi estas ekster la prudento A materio, 

sekve apartenas al la mondo ideala, t. e. al tiu nekonata regno, kie estas 

serĉota la vero absoluta A la plej unua kaŭzo.
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de radiotelegrafio [senfadena telegrafio] A radiotelefonio [senfadena telefonio] 
por studentoj & praktikistoj) de .l.-A. Fl e min g . Unu volumo, formato 22,5 
X 14,5 cm., XIV-340 paĝoj, multilustrita. Prezo : 7 sli. 6 pene. 3.7 />'. 
(Longmans, Green & K", eldonistoj. London.)

Ne estas necese insisti por pruvi ke tiu ĉi libro estos perfekta je ĉiuj rilatoj. 
La kompetenteco de la verkisto sufiĉas por tio. Ni diros nur keĝi estas legebla 
de ĉiu instruita liomo eĉ se li ne posedas grandan konon pri la matematikoj, ĉar 
ĝi estas skribita elementamaniere. Tamen la plej novaj aplikajoj A plibonigoj 
faritaj al la aparatoj de senfadena telegrafio estas zorge priskribitaj. Tiu ĉi 
verko estos do tre utila gvidanto por ĉiuj personoj, kiuj interesiĝas al sen- 
fadcna telegrafio aŭ telefonio. Ponoro.

« La Porekologie inconnue » (Psikologio nekonata), de 1” Rektoro 
Bo ir a c  (Felix Al c a n , eldon. 108. B'1 Saint-Germain, Paris). — En tiu verko 
kies unu ĉapitro, pri la « Homa radiado», Esperante redaktita, jam estis publik- 
igita de Internacia Scienca Revuo, A kiu estas eldonita kiel parto de la « Bi-

1 Tradukis el Rusa lingvo A. Ve j t c l e r .
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blioteko de nuntempa Filozofio », la autoro penas montri kiamaniere la tutan 
aron da fenomenoj antaŭe nomitaj «okultaj », sugestio, hipnotismo, animala 
magnetismo, telepatio, spiritismo, Ac.. tiel longe ekspluatitan de ĉarlatanoj. A 
ĝis nun pli malpli forlasitan al empirikuloj A fantaziuloj, oni povus science 
elklarigi per sistema aplikado de la eksperimenta metodo tia, kian konis A 
praktikis ('laude Be r n a r d a  Pa s t e u r , Difininte, por tiu ĉi aro. apartan lokon 
en la vastega kampo de naturaj fenomenoj, kiujn oni povus nomi « kriptojdaj » 
A kies ekziston apenaŭ nune komencas ekvidi la scienco, li poste dispartigas 
ĝin lau tri etaĝoj unu sur la alia metitaj :«bipiloj daj»,« magnetojdaj», «spirit- 
ojdaj », kies diferencojn A rilatojn li eldiras, & kiujn li sinsekve traesploris, 
montrante pri ĉiuj el ili la plej interesajn faktojn, el kiuj kelkaj ĉerpitaj el liaj 
personaj observoj. La verko finiĝas per provo de ĝeneraligo, kiu eksterigas 
gravegan leĝon, ĝis nun nekonitan, de tiu ĉi tuta fenomenaro: la leĝon de 
« kondukebleco de la psika forto », kiu ebligas ne nur komprenigi iliajn plej 
gravajn apartecojn, sed ankan igi ilin senpere esploreblaj por ĉiuj eksperimen- 
tantoj. Tiun libron legos kun pasia intereso ĉiuj homoj, kiujn allogas la nekon- 
ato, A samtempe alte ŝatos kiu ajn deziras, ke la scienco rapidu aldoni al sia 
imperio la landojn ankoraŭ ne esploritajn de mirindulo A’ supernaturo. Nur la 
Esperantistoj povos bedaŭri, ke S-ro Boi rae m1 faris esperantan eldonon de sia 
verko por internacia legantaro; sed ĉu la afero estas nekorektebla?

I>a fundamenta mezuro de lumeco, 

ĉe la kunsido de la Brita asocio en Dublino de D-ro 
En la jaro 1904, S-ro Pa t e r s o n  donis la ekvacion :

I = 10 + 0'066 (IO — e)

por determini la lumintenson (I) de la « Ha r c o u r t  » lampo. Kie e estas la 
kvanto de akva vaporo en la aero. La mezvaloro de e estis 10 litroj en la kubo- 
metro, kalkulita per la sek- malsek-bulba termometro.A

Ce la «Reiclisanstalt » oni uzas la « As s ma n n  » higrometron, anstataŭ la 
sek-malsekbulba termometro.

Sciiĝis nuntempe ke diferenco po 20 procento ekzistas inter la du instru- 
mentoj. A tial por la Assmana higrometro, la Pattersoni ekvacio fariĝas

1 = 10 + 0’066 (8 — e) (2)
A
Sajnas ke la Assman a estas la pli korekta, A tial oni proponas uzi ĝin; sed 
oni ne ŝanĝas la lumintenson de la fundamentaj lumiloj, estas necese uzi 
duan ekvacion, ĉar nun la aero ŝajne enhavas nur ok anstataŭ dek litrojn 
akva vaporo en kubometro.

La rilato inter la « IIe f n e r  » A la « Ha r c o u r t  » lampoj estis 0-915 sed nun 
oni ricevas

Resumo de verko legita 
Gl a z e b r o o k , F. I». S. —

(D

se
la

«la

« IIefner » je 8’8 litroj da a. v.
v.

V.

« Harcourt » je 8'8 litroj da a. 
« IIefner » je 8'8 litroj da a.

0’908

« Harcourt » je 8. litroj da a.
= 0.903 

v.
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« Bougie decimale » je IO I. da a. v.---------- 2----------------------------- x----------------------------- — i-(M)(j

« Harcourt »je 8 litroj da a. v.

Le jenaj rilatoj estas tre simplaj A tial estas dezirinde ke ĉiuj fizikistoj akceptu 
ilin.

Kelkaj eksperimentistoj nuntempe laboras por klarigi aliajn malfacilaĵojn de 
lummezurado.

novan hipotezon

Fatti e<l ipotesi nello ssi udio del aolino (Faktoj A: hipotezoj 
en la studado de 1’dormo) de Prof. D-ro Ge me l l i. Eltiraĵo el « Biologie", 
Voi. 1 », biologia revuo eldonita en Torino de ('. Clausen (Hans Kinck Sure.), 
1907.

Per tiu ĉi grava studo pri la florino, la klera autoro konigas kontraŭ la 
teorioj neŭrodinamikaj-Ĵiemiaj-hipofizaj ĝis nun ŝatita), 
biologian eldiritan de tri elsendantoj : Go r t e r , Cl a pa r e d e & Br in e l l i, lau 
kiu la dormo estus funkcio aga defenda, t. e. instinkto. Aludante, lau la gvido 
de Claparede. teoriojn antauajn al la antaŭdirita hipotezo (Teorioj meĥanikaj de 
IIa l l e r , 11a r t l e y , Br o w n , Be r n a r d . Mo s s o , Ax j.; teorioj neŭrodinamikajA
de Pl r k in y e & Br o v v n Sk q u a r d ; teorioj biokemiaj de Pe t t e n k o f e r , Vore, 
Su mme r : teorioj pertoksaj de Ob ie s t e in e r . Bin z , Bo u c h a r d ), A ilian nuleco» 
antaŭ elserĉoj de aliaj scienculoj, & la demandojn ĉu la fenomenoj sur ili 
fonditaj estus la kaŭzo au la etiko de la dormo A. ĉu ni povas nin certigi pri 
ilia meĥanismo, li portas kontraŭ la teorioj pertoksaj, kiuj ŝajnas certe la plej 
raciaj el ĉiuj nomitaj, dudek kontraŭdirojn grandvalorajn, kiuj estas ekzemple: 
la manko de paralelismo inter laco & dormo, la periodeco A la kurboj do 
1’dormo, la dormo parta A sugestiita, la influo de Evolo. pro kio, eĉ allasiteA
ke tiuj teorioj pertoksaj estus fonditaj sur elserĉoj ĥemiaj ekzaktaj kio ne 
estas —, klan* rezultas ilia nesufiĉo. Sufiĉas do. lau la autoro, la nova teorio de 
Cl a pa r e d e , Br u n e l l i A Go r t e r . kiu unuavide tre diferencigas de la aliaj pro 
tio. ke ĝi konsideras la dormon, funkcio pozitiva de Eorganismo A m* stato 
malpozitiva anormala, entoksiĝo au ŝparego. Plii' tiu ci ago pozitiva devas esti 
komprenita kiel instinkto, tial ke ĝi ne nur ne enhavas paralelismon inter laco 
A dormo, sed fakte la dormo alvenas antan ol laco A konsumigo. A tial ĝi estas 
defenda funkcio.

Unu el la karakteroj propraj ile E insti nkto estas la antaŭvido, sekvo okazas 
ke « la instinkto de 1’donno, frapante la animalon per inercio, malpermesas ko 
ĝi atingos la konsumiĝan staton A ni dormas ne tial ke ni estas entoksigitaj 
sed por ko ni ne entoksiĝu ».La dormo plie. rigardita kiel ago globale kiu mono- 
polizas kune la aktivecon dc Eorganismo A kiu. forigite ke gi estus reflektaĵo 
anstataŭ instinkto, estas regata de la leĝo de l utilo momenta A havas kiel 
ĉefajn incitojn la staton de Ekomenca laco de la nerva sistemo A la substancojn 
ponogenajn 1 transportatajn per la sango. Koncerne la meĥanismon iie l dormo, 

1 Ponogenaj = lacoproduktaj (novo; = laco).
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ĝi nur estus, lau la autoro, fenomeno de malinteresiĝo je la ekstera mondo, 
memforgeso poi- agi A vivi: A. ĉar tiu malinteresiĝo devas havi en si sian 
meĥanismon, la autoro ĝin trovas en Ja « aga malpermeso (— inibition —) de 
la tensio mensa A de Pinteresiĝo ». malpermeso rezultanta de incito. Oni 
nescias la procedon de tiu malpermeso, sed tiu ĉi hipotezo ebligas la komprenon 
de multaj faktoj nekuntolereblaj kun la malnovaj teorioj pri la dormo, kiuj ('stas: 
la rapideco kun kiu la dormo povas sekvi fazon de aktiveco dum la maldormo 
A kontraŭe, la angio-ŝvelo sanga de Pcerbo en la momento kiam komenciĝas 
la dormo, rimarkita de Br o d ma n n , la siiniliĝo de la kurboj de ('dormo kun tiuj 
de la laciĝo A de la laboro, donitaj de Mosso A de Kr a pe u n . Plie la hipotezo 
de rmalpermeso kalkulas ankan la intinon antan rimedan riparan, ĉu tial ke ĝi 
ĉesigas la ŝparegon de la histoj A la produkton de la substancoj ponogenaj 
pro la senmoveco en kiu ĝi tenas la organismon, ĉu tial ke la malpermeso de la 
funkcioj superaj por neceso psika produktas suprenlevon de la vivo malsupera 
vegeti ga.

Tiele la klera autoro ampleksas & konigas entuziasme A kompetente la 
novan teorion de Cl a pa r e d e , Go r t e r , Br u n e l l e  m* kaŝante ke, se tiu hipotezo 
valoras pli multe ol aliaj, ĝi (‘stas ankoraŭ tre mankoplena tial ke, eĉ se oni 
pensas pri la reago de senintereso, A se la procedo de la malpermeso ebligas 
la komprenon de la meĥanismo de 1’dormo, restas ĉiam respondota plene la 
demando : kial oni dormas? A ne sufiĉas, lau Pie r o n , kiel kauzon de la dormo 
allasi la substancojn ponogenajn. ĉar la autoro sekve de personaj elserĉoj donas 
konkludojn kontrauajn, akceptante, kiel oni vidis, la substancojn ponogenajn 
en malgrandega kvanto nur kiel stimulon.

La lasta demando kiun la aŭtoro faras al si estas tiu ĉi : Cu ekzistas centro 
de 1’dormo? Pri ĝi la autoro, sin apogante sur elserĉoj specialaj faritaj de si 
mem pri la hipofizo de 1’marmotoj. malaprobas forte & evidente la hipotezon 
de D-ro Sa l mo n lau kiu la dormo fiziologia estus necese aljuĝota al la sekrecio 
de la glando pituita au hipofiza. Ĉar pro tiuj ĉi elserĉoj ekmankas ĉiu rajto de 
ekzisto por la hipotezo de Sa l mo n , tiele falas eĉ la ideo eldirita de Su r b l e d , 

sekve de la studoj seriozaj pri la cerbeto, faritaj de Lic ia n i, St e f a n i, Le v v a n - 
d o w s c k y  & Mo n k .

Oni devas do kontentiĝi — tiele finas la autoro sian belan verkon — je la 
konkludo komuna kiu devenas el la studo de la instinktoj, t. e. ke la dormo, 
kiel instinkto, estas procedo asocieca havanta por substrata ni la tutan sistemon 
nervan sen specifa enlokiĝo.

.1. Me a z z in i .
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NOTOJ & INFORMOJ

FIZIKO

Falo de pluvguto lau P Okada.— 
La japano P. Ok a d a  studinte la rapidecon 
laŭ kiu povas fali guto da pluvo. & kalkul- 

inte tiom de la aerrezisto kiom de ia volumena 

pligrandiĝo kiun gajnas akva guto trapasante 

atmosferon ŝatu ran je akva vaporo, starigas 

formulon el kiu oni eltiras la jenajn valorojn

J. M e a z z in i . 
( Arazzo Ital.).

(rapideco en metroj dum sekundo: r —
komenca radio; x — spaco trairita).

X r = 0,5,nm. 1,au*. 2,0m“.

m. 1000 3.1 3.5 4,0 4,4
• 1500 3,6 4,0 4,4 4,8

. 2000 4,0 4,4 4,8 5,1
- 2500 4,4 4,8 5,1 5,4
» 3000 4,8 5,1 5,4 5,7

(El Rivista di Fiz. Mat. Se. N.).

INĜENIERARTO

Elektra aŭtomata avertilo por 
evitigi la surfervojajn ektuŝegojn.— A
Ĝis nun, multaj kleruloj, & mi mem inter 

la unuaj en Italujo, sin okupis pri tiu ĉi 

eltrovo. Sed ĉiuj ĝisnunaj sistemoj, kiel la 

miade antaŭ dek jaroj, ne povis efektiviĝi, 

ne pro gravaj elspezoj, sed pro komplikaĵoj, 

necerteco de ĉiama konservado, & precipe 

ĉar ili baris la relojn, kiuj devas resti kiel 

eble plej liberaj. Sekve, mi nun prezentas 

tute novan sistemon, tute liberan el diritaj 

malkonvenaĵoj, t. e. simplegan, facilegan kaj 

mirige etikan ; ĝi ja ne baras la fervojon, & 

plie ĝi kostos malmulte, eble malpli ol I.) 

po kilometro.

Tiu ĉi avertila sistemo konsistas el elektra 

produktilo, starigita ambauflanke ĉe ĉiu 

stacidomo, kie la reloj unuiĝas. El tiu ĉi pro- 

duktilo devenas du fadenaroj irantaj laŭ du 

kontraŭajn direktojn. Tiuj ĉi kondukfadenoj, 

starigitaj laŭlonge de la fervoja linio, sur la 

nunaj telegrafaj palisoj, komunikas kun la 

devenejoj al duobla areto da elektraj sonor- 

iletoj, ekstere enlokitaj ĉe ĉiu fervoja dom- 

eto, & diverssonaj por distingigi la vagon- 

arojn alvenantajn dekstre aŭ maldekstre. 
Ĉiu lasta vagono de vagonaro devas esti pro- 

vizita dekstre & maldekstre per buklaj puŝ- 

iloj, izolitaj per porcelano. Kiam vagonaro 

forveturas en dekstran au maldekstran 

direkton, la lasta vagono, per sia dekstra 

puŝita, surpremas tere elstarantan kontakt- 

ilon, kiu estas parto de simplega kontakta 

sistemo enterigita en ligna skatolo. Tiu ĉi 

kontaktilo, komunikas kun elektra pileto, 

kaj reiros per risorto al normala pozicio, 

kiam surpremo ĉesas. Surpremita, ĝi tuŝas 

metalladeton kiu siavice komunikas al po- 

zitiva poluso de la pileto, kiu tiele fermiĝas 

& kies fluado trairas spiralojn de elektra 

magneto. Tiu ĉi altiras fersageton komunik- 

antan per fadeno kun pozitiva poluso de 

elektra produktilo kiu, tiele, sendas sian 

fluadon per la kondukfadenojn por aŭdigi 

la sonoriletojn lokitajn inter la stacidomoj de 

forveturo & alveno. Tiuj sonoriletoj sonor- 

adas ĝis kiam la lasta vagono al la alvena 

stacidomo. Tiam la maldekstra puŝita sur- 

premos maldekstre elstarantan kontaktilon &. 

per korniukfadenoj, resendas la fluadon de 

produktilo al la forvetura stacidomo, por 

influi duan elektran magneton, kiu retiras 

la fersageton; tiel malfermiĝas la elektra 

produktilo kaj la sonoriletoj destis sonoradi.

Sekve se, sur unuobla relaro, veturas nur 

unu vagonaro dekstren aŭ maldekstren, ĉe 

ĉiu fervoja dometo, oni aŭdos nur unu son- 

orileton dekstran aŭ maldekstran; se, male. 

du Vagonaroj samtempe kurus sur sama rc- 

laro. t. e. unu kontraŭ alian, tiel proksim- 

igante ektimegon, tiam ambaŭ sonoriletoj 

sonoradus ĉe ĉiu fervoja dometo. Tiaokaze, 

la gardisto havos tempon por alarmi & halt- 

igi per flago ruĝa, tage, per lumo ruĝa, 

nokte.

Same, ĉar ambaŭ sonoriletoj ne ĉesos son- 

oradi antaŭ alveno de la vagonaro al la 

stacidomo, se iafoje okazus ke vagonaro ial 

devus halti, aŭ se ia vagono disiĝinta restus 

sur la reloj, tiam ambaŭ sonoriletoj daŭrus 

sonoradi, & signalos baron sur Ia vojo, alarm- 

ante & haltigante alian alvenontan vagon- 

aron. Ne plu okazus tia malfeliĉego kia en 

Castdgulrileo (Ital.) kie oni ektuŝis halt- 

antan vagonaron.
Kiel oni vidas & facile komprenas el tiu 

priskribo, mia sistemo de fervoja elektra 
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aŭtomata avertilo prezentas tute la dezir- 

indan simplecon & certecon de celita funk- 

ciado, neniam ĝis nun atingitajn; ĝi ja ne 

baras la vojon & kostas malmulte rilate al la 

granda utileco kiun ĝi alportas.

Esperantigis, Luigi Pa s q l ĵ a l is ,
P.-J. B ia n c h in i . Fontanapedda de

Pordenone, U dine (Ital.).

Enketo internacia pri aerveturado.
Kara samideano,

Vi eble audis pri la energiaj penoj, kiujn 

mi kelkaj miaj samlandanoj faras por la 

disvastigo perfektigo de la bela scienco 

Aervetura.

Mi ĉiam pensis ke Esperanto A Aervetur- 

ado devas esti tute frataj sciencoj, kiuj certe 

helpos sin reciproke por sia monda disvastiĝo. 

Mi do havis la ideon fari, per ĉiuj Esperan- 

tistaj ĵurnaloj en la mondo, grandan enketon 

pri la ĉiea progresado dela Aervetura scienco.

Mi do multe dezirus, ke via jurnalo pu- 

blikigu zorgan enketon pri la stato de la 

Aerveturado en via lando, & la nomojn de la 

scienculoj laborantaj pri ĝi & poste sendu al 

mi la publikigaĵon pri tio.

Eble tiuj ĉi povus skribi artikolojn don- 

antajn ian ĝeneralan vidpunkton pri la Aer- 

veturado, & eĉ siajn proprajn ideojn pri ĝi.

Plej interese estus se vi havus iun, aerve- 

turigiston samtempe Esperantiston,kiu skri- 

bus tuj Esperante artikolojn pri la afero.

Mi intencas kunvoki en Franclando, kun 

la helpo de la Franca Aero-Klubo, grandan 

internacian Kongreson de flugmaŝinistoj, & 

mi tre dezirus havi respondon de viaj sam- 

landanoj, por sciigi min ĉu multaj el ili eble 

venos al tiu kongreso aŭ interesiĝos pri ĝi.

Mi ĉiuokaze estos feliĉega, se kelkaj el ili 

volus senpere korespondi en Esperanto kun 

mi pri tiu t°mo. 'Fio ebligos al ini samtempe 

interŝanĝi interesan Esperantan korespond- 

adon & ankaŭ juĝi dokumente la dulandan 

aerveturadan progreson.

Mi petas ke oni sendu la respondojn ĉe 

mia persona adreso : 77, rue de Prong, Paris.
Dankante vin antaŭe pri la helpo kiun vi 

donos al mi. mi petas vin akcepti, kara 

samideano, mian koran saluton.

Ernest A r c i id  b a c o n

Prez. dc la Komisiitaro pri la Aerveturado 
dc la Franca Aero-Klubo.

ELEKTROTEKNIKO

La Internacia elektroteknika ko- 
inisiitaro. — La ideo de tiu internacia 
komisiitaro naskiĝis dum la ekspozicio en 

A
St-Louis (Ameriko) en 1904. Gia celo estas 

uniformigadi. inter ĉiuj nacioj, ĉiujn elektr- 

ajojn kiuj estas unuforrnigeblaj : unuoj, 

simboloj, aparatoj, &c.

Komitato formiĝis sub la prezido de Al. 

S ie m e n s & komencis interrilatigi kun la 
diversaj teknikaj societoj. Ce la unua ĝenerala 

kunsido kiu okazis en London dum 1906. 

dek kvar landoj estis reprezentitaj.

Lord Ke l v in  estis elektita kiel prezidanto 

A kolonelo C r o m o t o n  (kiun oni devas rigardi 
kiel la veran iniciatinton de la ideo), kiel 

honoran sekretarion. Oni formis subkomitat- 

on de nomigado sub la prezido de S-ro T r o t - 
t e r , inĝeniero de Board of trade, kiu kun- 
vcnis (*n London dum februaro 1907. 'l iu ĉi 

komitato celas starigi liston da vortoj, uzitaj 

en elektra industrio, kun ilia ĝusta signifo. 

Alia subkomitato, por la simboloj, laboras sub 

la prezido de Lord Ra y l e ig h . Fine, oni kreos 
baldaŭ 3"u subkomitaton, por elektraj apar- 

atoj & maŝinoj kiu studos ĉiujn praktikajn 

demandojn.

Laŭ la regularo, ĉiu lando, havanta sen- 

dependan registaron povas starigi nacian 

komitaton, formitan de la teknikaj societoj 

de la lando, okupantaj sin rekte aŭ nerekte 

pri elektroteknikaj aferoj & ekzistantaj de tri 

jaroj, almenaŭ.
A

Ciu lando rajtas nur po unu voĉo.
A
Ciu nacia komitato povas mem starigi sian 

regularon, kondiĉe ke ĝi ne estu malakord- 

ebla kun tiu de la komisiitaro; ĝi devas pagi 

siajn personajn elspezojn & parton da tiuj 

de la centra organizo, 'l iu ĉi parto estas la 

sama por ĉiuj landoj reprezentitaj.

La lasta kunveno de la komisiitaro okazis 

en London de la 19a ĝis la 22tt de Oktobro 

1908.

Jen estas la proponoj adoptitaj dum du 

kunveno :

le La statutoj de la komisiitaro estas defi- 

n iti ve akceptitaj.

2° La naciaj komitatoj devas komenci tuj 

la laboron pri la nomigado. La difinoj de ĉiu 

elektroteknika vorto estos starigita nur laŭ 

la du oficialaj lingvoj (Angla & Franca). Sed 

ĉiu nacia komitato povos aldoni klarigojn 

nacilingve skribitajn <fc publikigi la vortaron
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*
<•11 3 lingvoj. — < u eldono angla-franca- 

Esperanta ne ŝajnas necesega?

3® La proponoj de la branca komitato pri 

la • ajŝoj » de lumintenseco estas prokrast- 

itaj por ke la aliaj komitatoj povu pristudi 

la demandon.

I® Kiam la komisiitaro bezonos nomi mez- 

nrojn en siaj laboroj, ĝi devos uzi la metran 
sistemon aŭ la sistemon centimetr-gram- 

sekundan (C. G. S.).

En la landoj kie la metra sistemo m* estas 

uzata, la naciaj komitatoj povos aldoni la 

respondajn valorojn, inter krampoj.

5® La komisiitaro elstudos pliposte ĝener- 

alan regularon, rilatantan la elektrinstalojn 

faritajn interne de la loĝejoj.

6e( hii decidas ke la demando de la simboloj 
devas esti de nun elstudota.

7® Oni akceptas principe la proponon de 

D-ro Bij d d e , Germana delegito, kiu invitas la 

venontan kunvenon de la komisiitaro en 

Berlin por 1910.

l iu rimarkinda institucio, kunformita de 

scienculoj altvaloraj estas pli speciale interesa 

por la membroj de Scienca Asocio.

La organizado de ĝiaj naciaj komitatoj 

devas esti atente studata <fc imitata, se la 

sperto montras ke ĝi estas bona.

En la vortaro en la simbolaro eldonota de 

tiu komisiitaro ni trovos riĉajn materialojn 

por nia elektroteknika Esperanta vortaro. Ni 

devas do deziri ke la laboro de ia naciaj 

komitatoj iru plej lapide kiel eble: se tio 

estas cii nia povo, ni devas ĝin helpi per niaj 

tutaj fortoj’.

P. Dej ean , 

lje Creusot (Franc.).

INDUSTRIO

Izolado per malplena je aero spa- 
co.— (iu klerulo bone scias ke spaco mal- 

plena je aero nepre estas netrapenetrebla de 

sonaj ondoj ; sed ĝis u iiii oni neniam teknike 

eluzis ĉi tiun konon.

Plue oni ja bone konas la I)ewar’ajn botcl- 

ojn en kiuj aeromal plena spaco bonege eĉ 

mirinde, — izolas kontraŭ ekstera varmo la 

enliotelajn fluigitaj!) gasojn: oni eĉ eluzas 

tiun econ por malproksime forsendi A dum 

tagoj konservi (luigitajn gasojn ; sed strange! 

onigis nun obstine en li n) igia ilian aplikadon 

al gradoj de ekstrema malvarmeco.

Anstataŭu en la Devvar-botelo la spegulan 

hidrargan (alaĵon [nur dum ekstrema mal- 

varmo eknaskiĝinta) per dauraj spegulaj 

supraĵoj kiel ili aliokaze ĉiam estas uzataj,

— transformu la botelan formon pli manuz- 

ebla ekzemple kiel plataĵo, muro, tubo au 

in ajn ujoforma, A vi havigos al vi taŭgegan 

novan izolilon kontraŭ varmo, malvarmo A 

bruo.

Vi eble kontraŭdiros ke la ekstera aerprc- 

mo kunpremos tiajn, de aero malplenigitaj!), 

plataĵojn, tuj kiam mi donos al ili tiom da 
etendo & maldiko kiom ilia praktika apliko 

postulas? Erare ! ĉar inter la pladoj ini in- 

termetos distanckonservantajn korpetojn, en 

negranda malproksimeco, A tiaj korpetoj unu 

kun alia retoforme kunligitaj, plej manuzeble 

povas esti aplikataj.

Plue : por pliigi la varmizolado!), vi povas 

apliki ne nur unu sed eĉ du aŭ pluajn speg- 

ulajn aŭ almenaŭ rebrilaj)) supraĵojn. Vi 

povas dissolvi tiajn supraĵojn ĝis multegaj 

solaj elementoj, nefikse interligitaj unu kun 

alia. — Multeco da malpli rebrilaj supraĵoj 

eĉ povas forhelpi eventuale neperfektan 

rebrilecon. ( ar dikeco de nemalplena 
spaco nepre ne influas la kiomon da izolado, 

vi povas konstrui plataĵojn je nur tri milime- 

troj dikajn, kiuj tamen ne tralasos eĉ la plej 

malgrandan bruon.

Daŭriganto, mi povus priskribi kiel eĉ 

vitraj plataĵoj pere de sufiĉe elastaj disfanc- 

korpetoj povas esti kunigataj kiel fenestraj 

vitroj netraireblaj de bruo, kiel la restoj da 

en aermalplena interspaco restanta aero povas 

esti anstatauigataj, ekzemple per hidrogeno, 

gaso, sonon malplej tralasanta A eĉ ĉe granda 

varmego ne oksidanta spegulan supraĵon. 

Mi povus pruvi ke eĉ ordinare izolaj poraj 

korpoj gajnos pri izoleco se. post fermado de- 

ilia supraja poraro per iu aernettalasa lako, 

oni ilin aermal pien igas aŭ per konvena pli* 

maldensigita gaso (e. hidrogeno) ilin tra- 

penetrigas; mi eĉ povus aldoni kalkulojn, de 

mi faritajn, por pruvi la nepran efektivige- 

blon & efikon de la proponitaj metodoj.

Sed pro kia kialo? Al interesuloj ja plene 

sufiĉos la supre donitaj montretoj, A laaliajn 

mi ne volas tedi per troa nebezona detalemo.

Georg Reiman n

/• 'riedberg- A ilgshnrg (Germa n.).

Iloj e! papero por tranĉi lignon.
— Oni scias ke diskoj el nehardita ŝtalo, 

rapidege turnataj, utilas por tranĉado en 

metaloj.
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Inspirite de tiu procedo, nia amerika kun- 

frato Scientiae American sukcesplene provis 

tre kuriozan eksperimenton.

Memorante ke seba kandelo aljetita per 

pafilo facile traboras tabulon, ke simpla 

cereala trunketo puŝita <le turnventego ek- 

stremaĵe eniĝas en arbon, ke fortega akvo- 

ŝpruco kapablas elŝiri banton de mano, ke 

kupra disko mezrapide turnata per turnilo 

estas difektita de ŝtala tranĉilo — sed kom- 

pense ĝi rapidege turnata malakrigas la 

tranĉilon, oni penis klarigi la jenon : kian 

efikon oni akirus per rapidega turno de... 

simpla paperfolio.

.Iam ĉiu scias, — troofte de nevola sperto, 

— ke rapida paso de rando papera sur haŭto 

okazigas tranĉaĵon; sed la demando estis pri 

tio : ĉu. plenumante specialajn kondiĉojn, 

oni povus tranĉi ankaŭ (‘kzemple lignon.

Oni prenis el simpla ĵurnala paperfolio, 

rondon ĉirkaŭe je 30 centimetroj larĝan; 

sur ĝia centro estis gluita ligna bobeno per 

kiu oni ĝin fiksis sur akson de elektra 

ventumilo kies aerŝraŭbo estis komence 

apartigita.

La elektra tiuo ekpasis & Ia papera disko, 

turnigante ĉiuminute po 2000 turniĝoj, eben- 

iĝis pro la centrifuga forto.

Oni proksimigis normale al la rando kraj- 

onon, tuj estis ektranĉata ia ligno, sed la 

ondmovo de Ppapero kauzis ke la tranĉaĵo 

estas ne tute neta.

Oni gluis la folion sur kartono malpli 

larĝa, tiel ke la papero elstaris preskaŭ 2 

centimetrojn, Ar oni refoje eksperimentis...

Jen aspektis perfekte neta la sekco, rapid- 

ege efektivigita.

Posta provo, farita per bristol-papero, 

montris ke oni akiris bonegan tranĉan ilon.

Tamen se oni per ĝi ektranĉas krajonon, 

kiam la rando de 1’folio atingis la grafiton, 

ĉi tio, glitemigantc, malrapidigas la sukceson.

Post la elprovoj, oni povis konstati ke la 

papera randajo montras nenian signon de 

difektiĝo nek eluzo.

Maurice Au b e r t .

EILO LI )GIO

La konsekvenco en la numerado 
Esperanta. — En artikolo pri « La 
Araŭkana numerado la Esperanta • S-ro 

C u a d r a  konstatas, ke la Araŭkana numerado 

estas tiel konsekvenca, kiel la Esperanta, 

dume la Romanaj & Germanaj lingvoj prez- 

entas multajn esceptojn. Certe nia majstro 

ne konis la Araŭkanan lingvon, sed li konis 

la Slavajn, en kiuj la konsekvenco en la 

numerado ne estas ankoraŭ forviŝita. Mi 

citos nur mian gepatran lingvon.

Bo h e m o  Es pe r a n t o

jeden unu
dva du

tri z tri

ctyrvhfi
kvar

pet kvin
▼
sest ses
sedm sep

osm ok
*

devet naŭ
deset dek •

La dekoj estas formataj laŭ logika maniero,

sed la nuna formo estas ŝanĝita per kuntiro.

iVa signifas « sur • .jeden na dese! signifas

« unu sur dek ».

Ne  k u n t ir i t a  k o r m o Ku n t ir i t a  iKORMO

jeden na desei jedendct 11

dra na deset dvandct 12
V
Iri na dese!

V 
trinact 13

chjry na dese!
A»
ctrndct 14

A
pet na deset patndct 15

sest na deset sestndct 16

sedm na deset sedmndct 17

osm na fi esei osmndct 18
v

devet na desei deva tenaci 19

La formoj de la dekoj estas formitaj kiel 

en Esperanto, nur kun la kutima kuntiro.

aliaj Slavaj lingvoj.

dra desei d race t 20
V
Iri deset

*
t rice t 30

ctyry deset ctyrycet IO
▼

pet deset padesdt 50
▼
sest deset

A
se desd t 60

sedm deset sedmdesdf 70

osm deset osm d esf i t 80

dece! deset devadesdt 90

« Cent, » estas sto, « mil ■> ii sie, <A la

numerado super la cento (‘stas la sama kiel

ih i Esperanto.
La saman konsekve neon oni trovas ( *n la

D-ro Alexandr Ba t e k , 
V

Pl-zen (Bohem.).
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KRONIKO

pri sciencaj revuoj & societoj diverslandaj.

b o h e m u j o
Termeszettudomanyi Kdzldny. — 

1908. Junio. — D-ro Johano Fu z s o n  : Nas- 
kiĝo de plantajspecoj en la naturo. Kritika 

analizo de Pobservoj de D e  \ k ie s , K l e b s  &  
alioj, plenigita per propraj observoj & ek- 

sperimentoj. Henri Po in c a r e : Scienco & 
supozo. Specimeno el ^samtitola verko de 

Paŭtoro. — D-ro Ludoviko Soos : Parazitaj 

limakoj. Priskribo de la limakaj parazitoj de 

de la ZVtmodermaloJ, kio donas la priskribon 

de Porganoj alsimiliĝintaj al la parazita vi- 

vado. — Tomaso Ko s s u t a n y  : Ekkono de la 
skribaj d doka meni falsaĵoj. Manierojn dona* 

por la ekkonode falsaĵoj.— Antono Re t h l y  : 
La tertremo deKECSKEMET. — D-ro Francisko 

La k u s : Za trezoroj de U aero.

Julio. — D-ro Goza Ho r v a t h  : l)u sem- 
ajnoj en Amerika praarbaro. Donas la spert- 

ojn de Paŭtoro en la Adirondack montaro.— 

D-ro Ladislao Eps t e in  : Pr? la heredo. Pritr- 
aktas la problemon de Pheredo, A parolas pri 

la degeneranta etiko de Palkoholo & de la 

sifiliso. — Josefo Lo c z k a  : La deveno <£’ trovejoj 
de la diamanto. Konigas la teoriojn <t ek- 

sperimentojn rilatantajn al la deveno de la 

diamanto, & parolas pri la ĉefaj trovejoj. — 

D-ro Aŭrelo Ba k t a i . : Novajo sur la demando 
de la kvar cfa ndo.

Aŭgusto. — Ludoviko Il o s v a y  : Karolo 

Th a u  : Nekrologio de la nelonge mortinta 
fama hemi profesoro de la Budapesta (ni- 

versitato. —G.: La Hungara reĝa terkultura 

muzeo. Detalan priskribon donas de la ne- 

longe, antaŭ unu jaro malfermita terkultura 

muzeo.—D-ro Enieriko Ja n o s i : Simpla ma- 
niero de la tempodifino. — I )-ro Geza Re v e z .v  : 
L'efiko de la sezonoj al nia korpa d psika 

laborkapablo. —D-ro Karolo Sc h il b e r s z k y  : 
La rolo de la fungo de rOrkideoj.— 1 )-ro Ste- 

fano ( s a po d i : Iaarta lumigado d' l okulo. 
— D-ro K. Sen.: El la historio de la pajlero.

Septembro. — Hermann W ic h e l h a u s  : La 
paperfabrikado. Specimeno el verko de 

Paŭtoro: «HemiaTehnologio -. -D-ro Vidoro 

Ta f n e k : 777 la skrapado de la vitrolentoj. 

Julio K ic h n e r  : Novaj klopodoj en la spaco 
de l'lokomotirkonsiriio. — D-ro Aleksandro 

Ab o n y i : La biologia graveco de Tarĝenteca 

buleto de la fiŝoj. — Elemer En d r e v  : llan- 
garaj astronomoj en la //;• d’* /7“ jarcentoj. - 

Ladislao Sz. Sz a t h m a r y  : La neĝo kici 
sterko.

Ndvenytani Kdzlemeinyek. (Bota- 

nika Revuo). — 1908, Junio. — J. Sz u r a n  : 
Aldonaj al la kono de la muskoplantaĵaro 

de Nordhungarlanda. Donas la priskribon 

de la inuskospecaj nove trovitaj en Nord- 

ungarlando. — J. Be r n a t 8KY : Unu etniaj 
maloftaj Euphorbia speco. Detala priskribo 

de la speco: Eŭphorbiaamgustifious.— Alek- 

sandro M a g o c r y -D ie t z  : Klarigo de la super- 
pinia fag regiono. Donas resuma la ĉi tien 

rilatantajn teoriojn. — Raimondo Ra pa ic s : 
Plantajgeodrafio de V Akonitoj. — Ludoviko 

Th a is /.: Aldonoj al la plantajn ro de l'de- 
partemento J Ibanj- Forna.

Foldrajzi Kozlamĉnyek. (Geografia 

Revuo). — 1908, Junio.— Karolo Gu b a n v i : 
La patrujo de la perlo. Priskribas la New- 

Guineajn insulojn, & donas etnografian, geo- 

grafian priskribon ilian. —Deziderio Ko v a c s : t
Orometrio de la Borsoda Bŭ k k  montaro. — 

Walery R i t t f .r  v o n Lo z in s k i : La tropro- 
fandigo de la Podoliaj paleozoikaj raloj. 

En resumo li pruvas, ke la troprofundigo ne 

estas speciala signo de la glaciejaj teritorioj, 

ĝi estas ankaŭ kaŭzo de fluakvo.

Aŭgusto. — Eŭgeno Ba n o : Meksiko. Ar- 
ĥeologia geografia & etnografia priskribo 

de tiu ekzotika lando. — Margento Gy 6r k k  : 
Pri la turkestanaj terverŝadoj. Detalan pri- 

akribon donas de la tieaj verŝadsistemoj. — 

D-ro Ernesto M a r s a n v  : Kajt-observoj en la 
Tatra observatorio.

Rudolfo Ra j c z y  
l)ebreczen (llungar).

B0HBMUJ0-M0RAVI0

Pedagogicke Rozhledy (Pedagogia 
Revuo) — en lingvo ĉeĥa (Bohema). — Ok- 

tobro 1908, jaro XXIII11 Kajero, 104 pĝ. — 

Prof. Fr. K r e j ĉ i : La filozofio de L.-N. To l s - 
Toi. Prof. K. Ve l e .m i .n s k y  : La rovoluciulo de 
la edukado (al la 80“ naskiĝtago do L.-N. 

To l s t o j ). —J. Pe ŝ e k : La praktika studado 

de metodo. R. So k o l  : La fiziko energetika. 
Analizoj de literaturaj verkoj: La biblioteko
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de grandai) pedagogoj (redaktata de Prof. 

D-ro Fr. D r t in a ). IV. Verkoj de Co m e n iu s . 
II. de Aug. K r e j ĉ i & J.-V. No v a k -Ge b a u e - 
r o v a , Jĵ r a k , Re is l e r : Historio por la ele- 

mentoraj lernejoj duagradaj. — Fr. Be d n a r  
& L.-A. IIr a z d e r a  : La teorio & metodiko de 
la stilo produkta. — Fr. He b e r : Iai eŭropaj 

tipoj naciaj de Ho l z e l . — E. Fe d e r e r : Geo- 

metriopor lernejoj metiaj.— D-ro IIe c k m a n n : 
Pri la koncentrado dum la instruado. L. 

D l u s t u ŝ  : La edukado ĉe la estintaj Grekoj.

— Fr. W a l t e r  : senutile. Aufklarung.

W. Re in  : Deutsche Schŭlerziehŭng. — W.-H. 

Mŭ l l e r : Die pad. Presse. Edukado nacia: 

La enkonduka parolo de J. Ce r n y .—Lernejoj 

en diversaj landoj slavaj : St. K l im a  : La 
instruado ĉe Slovakoj. — Notizoj. — Edukado 

religia : E. IIa v e l k a  : La enkonduka parolo. 

St. K l im a  : Religio kiel rimedo edukada. 

Notizoj. Edukado estetika: K. W e l l n e r : 
Mikulas Marpentristo ĉeĥa. Monografioj: 

J. K l im a : La praktiko de redukado estetika. 

L. Gu r l i t t  : Schule & Gegenwartskunst.

— Notizoj. — Pedopsikologio: V. Mŭ l l e r : La 
observado de infanoj en la unua klaso ek- 

zerca. — J. Ch u d a ĉ e k  : La itala literaturope- 

dopsilologia. Monografioj. R. Ga u pp : Psy- 

chologie d. Kindes. — II. De k k e r  : Naturges- 

chichted. Kindes.— F. Jo n c k h e e r e : Iai scien- 

ce de Pen fani. — M.Ve r w o r n  : Zur Psgcholo- 

gie d. primit. Kunst. II. VVe im e r : Der Weg 
zum Herzen des Schŭlers. — Notizoj. — Pedo- 

patologio: Ch. He r e o r t  : Enkonduko al la 

studado de infanoj imbecilaj. J. Ma u e r : La 
zorgado pri imbecilaj infanoj en Ameriko. — 

D-ro Ka u f m a n n : Pri la edukado de infanoj 

imbecilaj. L. M ie l a s  : Dte Ililfschule. — Noti- 

zoj. — Zorgado priinfanaj: II. M in a r ik  : La 
kongreso de konsilantaroj por orfoj en Mo- 1 

ramo. J. Ze m a n : La ekspozicio en Kromeriz 
Landa komisio por la protektado de infanoj.

— M. A l d e n  . Chihi life and labour. - Zeit-
schrift fŭr Krŭppelfŭrsorge.—Higieno lerneja: 

V. IIŭ t t e l  : L'miluence de P ecole sur la sante 

des en fonis. — A. Va l e n t a  : Lernejaj benkoj 

(11). Monografioj: Be s t  : Kurzsichtigkeit. 

G. Po e l c h a n  : Anleitung f. d. schulĉirzt liche 
Fdtigkeit.—Notizoj. Revuo pri la gazetaro: I

Zeitchrift f pddag. Psych.. Pathol. <£ Hy- 

giene. — Monatsschrift fŭr kohere Schulen. 
Sokola naŝehovenkova.— Notizoj : Bulteno de

• Dedictoi Komenskeho • (« Heredaĵo de Co- 

menius societo de celiaj instruistoj por la 

publikigado de verkoj pedagogiaj. Kunveno 

ĉiujara). Jednota Komenskeho (« Unio de 

Comenius • societo por la reformado de ler- 

nejoj). Prof. Fr. K r e j ĉ i (al lia 50a naskiĝ- 

tago). — .Jui. Pa u l u s  (t). — La kongreso de 
slavaj instruistoj en Praha. La kurso de 

manlaboroj. — ( eha leksikono pedagogia. La 

alvoko de la « Unio de Comenius »».
A

Theodor Ce j k a  
liijstrice-Hostgn (Moravio, Aust.).

FRANCUJO

« Societe des Ingenieurs civils de 
France » (Societo de francaj civilinĝen- 
ieroj). — Kunveno de la 6a de marto 1908 : 

— S-ro P. Be s s o n  studas la krizon de meti- 
lernado1, lia konkludo estas ke oni devos 

necese krei specialajn kursojn por metilern- 

antoj de la 4 72’1 B V2* h. vespere & 

kuraĝiĝi la mastrojn & la laboristojn por ke 

ili sendu tien la junajn laboristojn. — S-ro 

G. He r s e n t  parolas pri la granda francaj 
havenoj; ilia aliformiĝo, ilia aŭtonomio.

Kunveno de la 20a de Marto 1908: S-ro 

De l v a u n  traktas pri la eksplutuado de oro 
en la G upane. La skrapado de aŭ rozaj 

riversabloj. — S-ro d ’An t h o n a y  parolas pri 
la hejto de loĝejoj kun aparatoj je rapida 

rondirado. — S-ro Le t o m b e studas la gaz- 
motorojn multpotencajn.

Kunveno de la 3a de Aprilo 1908 : S-ro 

L. Pe r is s e t  parolas pri la aŭtomovaj lu- 
veturiloj. Post statistika ekonomia studado 

de la demando, la aŭtoro priparolas la kon- 

diĉojn, kiujn devas plenumi la novaj vetur- 

iloj. — S-ro M ic h e l in  diras kelkajn vortojn 
pri nova aranĝo de pneumatika joj por pezaj 

veturiloj. La solvo montrita estas tiu de la 

opaj pneumatikajoj. Oni lokas apude sur Ia 

sama rado du aŭ pli da aertuboj kies volvaĵoj 

estas necese speciale fabrikitaj2. — S-ro E. 

La m y  komunikas pri la artefarita silko. Oni 
tratiras tra fadenfabriko celulozon kiu estis 

solvita. La precipaj solvantoj nune uzataj 

estas : La kuproamoniaka solvaĝo aŭ la 

karbon sulfido. P. De j e a n ,
Le Creusot.

«La Gazette Medicale du Centre»
(La Medicina Gazeto de 1’Centro). — Ĉiu-

1 (Fr.) Apprentissage.
2 Tiu ĉi nova aranĝo faris multe da bruo 

dum la Pariza aŭtomobila salono; decembro 

1908.
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monata; la de Decembro 1908: Disdonado de 

la Premioj al la lernantaro de Medicino & 

Farmacio en Tours; & donaco al S ro Prof. 

Le d o u b l e  de kvadrata medaleto prola mem- 
oro de lia elekto al la Akademio de Medicino : 

Parolado de D-ro W o l f , direktoro de la 

Lernejo; Parolado de S-ro B r e t e g n ie r , 
Akademironda Inspektoro; Parolado de D-ro 

Louis Du b r e u il -Ch a .m b a r d e l  je la nomo de 

la malnovaj lernantoj de Prof. Le d o u b l e : 
Parolado de Prof. Pozzi, membro de 1’Akad- 

emio de Medicino; Parolado de Prof. Fa r a - 
b e u f , Profesoro ĉe la Fakultato de Medicino 
en Parizo, membro de T Akademio de Me- 

d iei no; Parolado de Prof. A. F. Le d o u b l e  : 
Kelkaj konsideroj pri la doktrinoj de la 

Tours Anatomia Skolo nuntempa. — D-ro 

Bo u r e a u  : Stato de la urbo Tours pri la 
vidpunkto de la favoj; rimedoj kiujn ĝi 

postulas (sekvo). — Informoj.

« Le Petit Independant Medical » 

(La Malgranda Medicina Sendependulo). — 

( iumonata Novembro 1908: D-ro II. Ba r n s - 
b y : Malproksimaj rezultatoj de la ligament- 
opeksio abdomena. — lnterkonsento inter la 
n preze n tantoj de l9 Medicina Sindikato de 
l’Indre et Loire d de la n prezeni antoj de 

la Societoj por reciproka kunhelpo de l9 ln- 

dre et Loire. — Informoj : Disdonado de la 

premioj al la lernantaro de Medicino en 

Tours. Analiza Revuo.

« La Revue de Stomatologie » (La 

Revuo de Stomatologio); Ĉiumonata.— l >ecem- 

bro 1908: D-ro ( r v e t : Profesiaj Demandoj: 

Ankoraŭ la cirkulero. D-ro Pierre Ro b in  : 
Originalaj Skribajoj: Pri la tutaj artefaritaj 

dentaroj. — Enklasigo d difino de l' mal- 

banlokoj de la dentoj d de la makzeloj.
Societo de Stomatologio : Kunveno de la 

19a de Oktobro 1908. - Bibliografio.

Informoj.

R. Ba d e r t , Tours.

ITALUJO

«Rivista di Fisica, Matematica e 

Scienze Naturali ». — Aprilo 1908: 

M. De l  Ga iz o  : Pri Evangelista To r r iĉ e l l i 
d Giovanni Alfonso Bo r r e l l i . — C. A l - 
b e r a  : Kunhelpoj por la studo de Vklimato 

de F ireneo. — G. Bo r g h e s a n i : La alhemio 
de la praavoj d la nuntempaj teorioj pri 

materio. — R. Pa g n i : Pri la distilejoj & pri 
sistemo por la eltiro de T alkoholo d de 
.l9tar fratido el la viriberrekremento. — C.

A l a s i  a  : Pri la preparado de Tkandidatoj 
por la instruado de sciencoj fiziko-matema- 
tikaj (t naturaj.

Majo 1908 : C. A l a s ia  : Pri la preparado 
de l'kandidatoj por T instruado de sciencoj 

Fizikomatematika^ d naturaj. Pio Em a - 
n u e l l i : Efemeridoj pri la kometo Daniel 

(1907 d.) — G. G ia n f r a n c e s c h i : La /F* 
internacia kongreso de l'matematikistoj en 

Romo. — M. P l a n c h e r e l  : Pri la kangra- 
encoj (mod. 2m) rilataj al numeroj de klasoj 

de formoj kvadrati kaj In nur iaj kun koe fiti- 

entoj entjeraj (en franca lingvo). — P. M e z - 
z e t t i , S. J. : En la tria jarcento el la nask- 

igo dr Evangelista Torriĉelli. — J. F a c c i  n : 
La Kometo de Halleg. — .lan d e V r ie s  ' 
Kompleksoj kvadratikaj de rivoluo.

Junio 1908 : Pio Em a n u e l l i : Efemeridoj 
pri la kometo Daniel. — M P l a n c h e r e l  : 
Pri la kongruencoj (mod. 2m) rilataj al 

numeroj de klasoj de formoj kvadratikaj 

bi nuriaj kun koeficientoj eni ieraj (en franca 

lingvo). — J. De l  G iu d iĉ e  : La paralakso 

de l’suno. — R. Bu c c  a  : La grupo simpla de 
168 kunlrniadoj vastigita per 168 kunrilat 

adoj. — A. Sa c e r d o t e  : Pri •nota preventiva 
pn speciala modifo de Tglandoj duodenoj 

de 1’kunikloj post la allaĉado de l9 kondukto 

de Wirsung. — Festoj por Torriĉelli.

« Periodico di matematica ». — 

Novembro-Decembro 1907 : R. Ve r c e l ij n  : 
Ekvacioj kies radikoj estas dismeteblaj en 

grupoj binariaj havantaj konstantan pro- 

dukton. — A. Bo t t a r i : Solvoj entieraj de 
P ekvacio pitagora d apliko per pruvo de 
kelkaj teoremoj de la teorio de Pnumeroj. 

S. Mo r a l e : Pri la grupoj de numeroj 
naturaj havantaj fiksitan sumon. — F. GiU- 

d ic e  : Deduko de P principo de • Arkimeda • 

el tiu de c kontinueco — P. Qu in t i l i : 
lbi speciala determinanto. — C. Ca ppe l l i : 
Dekunu teoremoj pn la nuntempa geometrio 

de l'triangulo. — M. S i t t ig n a n i : Prz la 
nepruvebleco de Vpostulado de Eŭklido. — 

G. M ig n o s i : /V/ la reprezento de Nnumeroj 
neraciaj.

« II Nuovo Cimento ». Novembro

1907. R. M a r k o l o n g o  : Progreso & disvolvo 
de la teorio matematika de l9elasteco (en 
Italujo (\87O-PJO7) d' specimeno de Biblio- 

grafio Itala pri la teorio matematiko de 

Velasteco. — A. Ga r b a s s o  : La Miraĝo. — 
A. Po c h e t t in o  : Maraj d lagaj ondoj.



A. Lo s u r d o  : Metodo por la mezuro kontinua 
de la rapideco rotacia de akso.

« Rivista Scientifico-Industriale » .
— Jaro XL. N” 1 : F. E r e d ia  : Pri la mezuro 
de la kvantoj dr la akvaj precipitadoj. — 

G. P r o v e n z a l  : « Compor t amento - de. Ise- 
tenio en la fabrikado de racido sulfura. — 

A. M ie l i : Pri la azoto malflua <('• pri la 
temperaturoj pri ekbolo & fando de kelkaj 
substancoj gasaj je V ordinara temperaturo.

— A. M ie l i : Pri la pezo atoma de komi dno

de telurio. .1. M e a z z in i ,
Arezzo (Ital).

RUSUJOA
Jurnalo de la Societo de rusa 

kuracistaro. (Fondita pro la memoro de 

N. P i r o g o v , N° 7, Oktobro). Parto /.S. Bo- 

g o s l o v s k ij . La projekto de enklasigo d no- 

maro de profesiaj okupadoj. A. C i t r o n b l a t . 
Al la demando pri universitata reformo. S. 

Al la demando de apoteka monopolo. K. Si- 

d l o v s k ij . Kodo deontologia de la ĉambro 
kuracista orien L galicia (trudoko el «Voĉo de 

Kuracistoj ». Fino1. Kroniko: (Tri jaroj de 

nia « libereco ». Ekzekutoj per morto. Mal- 

liberejo & ekzilo. La reformoj-apoteka pri 

organizo de saniga ordo en lernejoj. Vergoj 

kiel « kuracilo • por ani inina lsa nuloj. La 

projekto de variola inokulado por tuta 

loĝantaro uzebla. La potenco de malkle- 

reco. El medicina agado de Zemstvo A 

urboj. Diversaj konvenoj. Ankoraŭ 61 pers- 

onoj el inter kuracistoj & medicinistoj, stif- 

erintaj de registara persekuto au socia mal- 

ordo. Kelkaj faktoj el kuracistaj vivo & ino- 

roj. Esperanto A disvastigo de tiu ĉi lingvo 

en mezo de kuracistoj. Diversaj sciigoj). K. 

J. S. />) Letero al la Redakcio de N. Frurnin: 

Raporto de la Societo de rusaj kuracistoj en 

Berlino por la de Aprilo ĝis 1» de oktobro

1908. Kritiko: P. K. Statistikaj laboroj de 

Moskva saniga oficejo de Zenistvo. V. M a r - 
k u z o n . Populara medicina literaturo. Bibli- 
ografio socia-medicina. K. Ŝ. Parto li. 

Raportoj & kroniko de Pirogova Societo, 

'fie ĉi interalie oni legas, ke en jaro 1909
JA

Pirogova • Jurnalo • (‘stos eliranta dusemaj- 

ne (krom Julio A Aŭgusto) sub la titalo 

• Socia Kuracisto -. K. S id l o v s k ij .

USONO

Amerika Societo de Maristaj Ar- 
liitektoj & Inĝenieroj. XVI» kunveno.

Artikoloj skribitaj A legitaj : ( h.-II. G r a m o , 
(vic.-prez.) : La milita Aiglo (nomo de 

malnova komerca ŝipo). E.-A. S t e v e n s  (vic.- 
prez.) : Praktikaj metodoj konduki ŝipajn 

provojn : D.-W. Ta y l o r  (vic.-prez.) : La 
influo de la ŝipmeza fratranca 1 formo rilate 

al la reziteco 2 de la ŝipoj. Prof. II.-C. S a d l e r  : 
Pluaj eksperimentoj pri la lanlonga dismeto 

d ĝia influo rilate al rezisteco. Clinton-]I. 

( k a n e  : Plua analizo de belisaj eksperimentoj. 

—L.-II. Ch a n d l e r  : Kompara deviacio en stai- 

aj ŝipoj, ĝia mitigo d> nuligo. J.-G.Ro b e r t s  : 
Influo de libera akvo-balasto rilate al ŝipoj 

d flatantoj dokoj. - W.-Carlile W a l l a c e  : 
Novaj elpensaĵoj (meĥanikaj) aplikitaj al 

modernaj vaporŝipoj. — Prof. ( .11. Pe a b o o y  : 
Vojaĝ-provo sur la vaporŝipo * Harvard». — 

Ch.-P. \Ve r t h e r b e e  : Akceptaj provoj de la 
Shuta kroz-ŝipo « ('hester », enhavanta Pars- 

on-turbojn J.-W. Po v v e l l : Kelkaj rimarkoj 

pri vapor-t urboj.— R. Cu r r  : Ŝipkonstruado 
re la Grandaj Lagoj (ĉi tiuj troviĝas inter 

Kanado & Usono). J.-IL Ga r d n e r  & W.-T. 

Be r r y  : La vaporŝipo « Commonmealth • 

(elparolu Komunŭelt). —Cli.-C. W e s t  : «F<y- 

restingaj boatoj. — J.-M. Co m b r o o k s  : Mar- 

vetureblaj suĉanlaj dragŝipoj. VV.-P. St v e n s  : 
La Brita internacia venksigno ma rkai ado 

de /.W<S'._ W.-J Ba x t e r : La transportado de 
submarŝipoj.

Jurnalo de la Amerika Societo 
de Maristaj Inĝenieroj. — Majo 1908. 
(Voi. XX» n° 2). W. Asldey Le a v it l  : La 
Usona batalŝipo « Neu' Stampshire » : Pri- 

skribo rezultatoj de ĝiaj oficialaj ak- 

ceptataj provoj. — A. C. Cu n n in g h a m  : Spec- 
ifikoj pri vaporiga karbo : (vaporiga karbo 

signifas karbon kiun oni povas bone 

ŝpareme uzi por bojti kaldronojn pro ĝiaj 

bonaj ecoj). — A.-J.-IL Va t e s  : La skuta 
krozoŝipo « Chester »: priskribo rezultatoj 

de ĝiaj oficialaj akceptataj provoj. — T. J. 

Th e s i i>i>e r  : Ŝipa kirasajo d ĝia atako (por 
provi ĝin). Skribaĵo legita ĉe la kunveno de 
Anglaj maristaj arĥitektoj.

Aprilo 1908. — C. S. Ro o t  : Praktika 

’ Laŭlonga tratranĉo tra la ŝipo je mez- 

longo (Fr. maitre couple).

2 Vetura malhelpeco (Fr.) resistance de U eaa 

a la marche du navire. (I.) Rezistando. (A.) 

resistence. Mi antaŭ difinis « rezisteco » per 

« spirada malhelpeco ».
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komparado de la gajnoj kiuj sekcos pro la 

prigrandaj proporcioj inter vaporaj cilindr- 

oj. — A.-B. VV i l l i t s  : Libera ŝafta kunigilo 

sen klavo. — J. E. Th o k n y c r o f t  : Pri 
modernaj torpedboatoj (t detruigaj torped- 

boatoj. — Notoj & sciigoj pri inariligeo ieraj 
aferoj,elĉerpitaj el diversaj teĥnikaj ĵurnaloj : 

La kosto de rapideco rilate al militŝipoj. - 

Subakva atako de ŝipoj per pafadoj. — La 

pri kroz-ŝipa problemo. — Amerikaj turbo- 

maŝinoj konstruitaj por la Japana kiras- 

kroz-ŝipo « Ibuki ». — La sistemo de ŝip- 

peliloj en kiu turbomaŝinoj estas kunligitaj 

kun movalterna] maŝinoj. — Turbomaŝinoj 

<t helisoj.— Kaldronoj nutraj pompiloj en la 

Itala regna maristaro. — Interrilatoj inter 

pezoj A sparoj okupataj de ŝippeliloj en 

specialaj ŝipoj. — Komparaj kostoj de diversaj 

modeloj de ŝippeliloj.— La vetermalboniĝo 

de Karbo (kiam oni lasas karbon sen kovrilo, 

t.e. ne en karbejoj kovritaj, la pluvo, la suno 

<t la aero difektas karbon, tion signifas la 

vetermalboniĝo). — La plej rapidaj ŝipoj en 

la mondo. — La aplikado de elektraj motoroj 

al maŝiniloj (tiu vorto difinas ilojn uzatajn 

por fabriki diversajn partojn de maŝino). — 

La plej efikaj kanonoj grandkalibraj. La 

rostigado de ŝtalo.

E. Sn o w .
Boston ( Massj.

KORESPONDADO 

pri la tehnikaj vortaroj.

Provo de vortareto por aeronaŭ- 

tiko. — La aerveturado devenas el du sis- 

temoj : 1« maŝinoj malpli pezaj ol aero 

(aerŝipoj direkteblaj), 2e maŝinoj pli pezaj 

ol aero (aeroplanoj, helikopteroj, &c.).

1. Ae r ŝ ipo j d ir e k t e b l a j .

Aerŝipo konsistas el kovrilo aŭ gasujo, 

entenanta lumgason aŭ hidrogenon, & korb- 

ego entenanta ilojn, aerŝipistojn & balaston. 
Aerŝipo direktebla estas ne sferoforma, sed 

ovoforma, por kontraŭbatali la rezistecon de 

aero.
Specoj da direkteblaj. Por ke aerŝipo estu 

tute direktebla, estas necese ke gasujo estu 

tute malmola, rigida. Tiun rigidecon oni 

atingas laŭ tri manieroj : ĉu per metala 

skeleto, armaturo, kiu ĉirkaŭas la gasujon 

(aerŝipo rigida Ze ppe l in ); ĉ u  per armaturo 
duonrigida, kiu emas ke premo interna de 

gasujo estu neŝanĝebla (aerŝipo duonrigida 

Patrie)’, ĉu per baloneto kompensa plena je 

aero, kies volumeno, lau pli-malpli amplekso 

de hidrogeno, pli-malpli grandiĝas por ke 

premo ne variu ; en tiu ĉi baloneto oni sendas 

aeron per pumpilo.

Jfo/oro. La motoro estas ordinare petrol- 

motoro. kies potenco estas formulita per 

cevalpovoj (II. P.). La unua motoro de ko- 

ionelo Re n a r d , enlokigita sur lia ŝipo en 
1881 (pilo klorokroma) liveris 1 IIP po pezo 

da 44 kg. dum vapormaŝino po KM) A' gas- 

motoro po 250. Post multaj plibonigoj, oni 

sukcesis atingi 1 IIP po pezo da 3, aŭ eĉ 

1,500 kg. & oni opinias ke tio estas ankoraŭ 

tro peza.
La motoro agas sur unu aŭ du ,4rau5- 

pusiloj, ligna aŭ metala, konsistanta el du 

aŭ kvar paletroj; (istas malgrandaj puŝiloj 

turnantaj tre rapide, aŭ grandaj turnantaj 

malrapide. Por forpuŝi aŭ altiri aeron, la 

paletroj estas iom kurbigitaj : tio estas la 

paŝo de la ŝraŭbo.
Staremeco. Por kontraŭbatali la ruliĝon 

& tangon, kiuj iom post iom kaŭzus mai- 
bon formigon de aerŝipo, oni imitas la bird- 

ojn : oni fiksas sur la aotera parto plumal- 

meton, planojn flankajn, kiuj agas kontraŭ- 

batalante la elkliniĝon ekster la vojiro; aŭ 

planojn vertikalajn & horizontalajn de ekvil- 

ibrigo; 1’aerŝipo Ville de Paris uzis ankan 

tubojn de hidrogeno ĉe la postera parto.

II. Ae r o p l a n o j .
La aeroplanoj estas flugmaŝinoj kiuj 

apogas sin sur aero per planoj (ebenoj), 

surfacoj tolaj, paperaj, kaŭĉukaj, & kiuj 

estas direktitaj de unu aŭ pluraj (kelkaj) 

puŝŝraŭboj en movigitaj de motoro, lli havas 

tre malsamajn forinojn. Jen estas la celaj :

1° Aeroplanoj unuplanaj (monoplanoj) 

konsistantaj precipe el unu plano horizont-
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ala dividita en pluraj partoj, & donantaj al 

la aparato vidiĝon de birdo.

2® Aeroplanoj duplanaj (biplanoj) kon- 

sistantaj el du planoj metitaj unu super la 

alia : ili similas grandan ĉelon.

3® Aeroplanoj triplanoj, ..... multplanaj,
konsistantaj el pluraj planoj unuj super la 

aliaj.

La surfaco kiu apogas sin sur aero estas 

nomita surfaco portanta aŭ plano subtena.
Kiam aeroplano antaŭeniras kontraŭ vento, 

ĝi kontraŭbatalas pli-malpli da rezisteco. La 

angulo da rezisteco al aero estas angulo incida. 
Kiam la plano subtena tranĉas rekte aeron, 

kiel pinto de tranĉilo, la angulo incida estas 

nula, ĉar ekzistas nenia au malmulta rezist- 

eco.
Fuselajo: trabo ligna aŭ ŝtala, kiu ligas 

la an teran A posteran partojn, kiu portas 

motoron & kondukiston: ĝi mem estas port- 

ata de metala kadro (ĉasio). Direktilo estas 

lokita postero por turnigi aeroplanon dekstren 

au lefen (maldekstren); surfaco plana aŭ ĉela 

permesas per incida angulo konvena, supren- 

aŭ malsuprenigi la aparaton; tiu direktilo 

metita antere aŭ postero estas direktilo de 
profundeco aŭ ekvilibrilo.

Kiam oni volas konservi ekvilibron en 

vento, oni donas al la surfacoj planaj aŭ ĉelaj 

pli-malpli grandan incidon : tiu ago estos 

kurbigo au malrektiĝo: oni uzas tiun proced- 

on en aparato AVr ig h t ; en aliaj aparatoj 

(B l e r io t ) oni uzas malgrandajn surfacojn 
metitajn sur ekstremaĵo de flugiloj; ili estas 

aletoj. Helikopteroj : flugmaŝinoj en kiuj la 

surfaco portanta estos anstataŭigita de sub- 
tenŝrauboj kiuj subportas la aparaton en 

aero (Co r n o , B r e q u e t ).
Ortopteroj : aparatoj kiuj imitas la flug- 

adon de birdo. Tre malfacile konstrueblaj, 

ili ne atingis ĝis nun rimarkindan rezultaton.

Marcel F in o t , 
lieims (Franc.).

La decimala ciiklasigathh

Brita Sekretario <l<* 1. S. A. E.).

Administrado, 35.

Aerostatiko, 62.91

Aerumado, konstruado. 69.7

Agrikulturo, 63.

Akustiko, 53.4

Akvo, higieno, 60.8

Akvoj & Arbaroj, 63.

Algebro, 51.2

Analitiko, Geometrio, 51.
A

Analizo. Hernio, 51.

Anatomio, 61.1

Animaloj (Bestoj),

» hejmaj, 63,6

» zoologio. 59.

Antikvaĵoj, 91,3

• antaŭ historio, 57.1

Antropologio, 57.2

Arbaroj, 63.49

Aritmetiko, 51.1
Arĥitekturo, ĝenerale, 72.

• mara, 69.9
Armeo, organizo, 35.5

• Scienco aplika, 62.3

Arm-farado, 68.3

Arto, ĝenerale, 70.

» aplika, 74.

» dentista. 67.4

• inĝeniera. 62.

» industria, 74.

• milita, 35.5

• relikva, 24.6 

Artoj & metioj, 60. 

Asekurado, 36.8 

Astronomio, 52. 
Aerveturado, sporto, 79.
Balistiko, 85. i

Bankoj, 33.2

Batalado, milita, 35.4 

Bel-Artoj, 70.

Bestoj (vidu • Animaloj • ]. 

Biblio, 22.

Bibliografio, Ol.

Bibliotekoj, 02.7

- (katalogoj), 01.74 

Bicikleto), 79.6 

Bienoj, leĝo, 34.7 

Bindistoj, 68.6 

Biografio, 92.

Biologio, 57.

Blazono, 92.9

Botaniko, 58.

Boatoj, konstruado. 69.9

• navigado, 52.7 

f erani iko, 73.8
A

('asado, sporto. 79.9 

Dancado, 79.

Demografio. 31.2

Dentist-arto, 61.76 

Desegnado, 74.

Diplomatado, 90.2 

Domestilco, 64.7 

Ekonomio, doma, 64.

• politika, 33.

• industria, 33.8 

Edukado, 37. 

Ekleziologio, 26. 

Eksplodaĵoj, industriaj, 66.2

» milit-arto, 62.3

Elektro, fiziko, 53.7

» aplika, 62.3 

Entomologio, 59.57 

Esploroj, geografio, 91.
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Estetiko, 70.1 

Etiko, 17.

Etimologio, 40.02 

Etnografio, 57.2 

Etnologio, 57.2

Evangelioj, 22. 

Evolucio, biologio, 57.

Fabrikadoj, 67. 

Farmakologio, 61.5

Feraĵoj, fabrikado, 66.9 

Fervojoj transportado, 38.5

• Se. aplika, 62.5 

Filologio, 40. 

Filozofio, 10. 

Financo, 35.

Fiŝkaptado, industrio, 63.9 

» sporto, 79.9

Fiŝkulturo, 63.9

Fiziko, 53.

Fiziologio, medicino, 61.2

• botaniko, 58.1

• zoologio, 59.1 

Floroj, botaniko, 58.

• kreskigado, 71.6 

Forĝado, metio, 68.2 

Fosilioj, paleontologio. 56. 

Fotografarto, 77.2 

Fruktoj, kreskigado, 63.4 
A
Gardenoj, arto, 71.

• kulturo, 63. 

legumoj, 63.5

Garden-kulturo, 71. 

Geodezio, 52.6 

Geografio, 91. 

Gimnastiko, 61.3 

Ginekologio, 61.8 

Gramatiko, 40.05 

Gravurado, 76. 

Hagiografio, 92.02
*
Hernio, 54.

Heraldiko, 92.9 

Hidrostatiko.- 53.2

Hieroglifarto, 41. 

Higieno, publika, 61.4 

Himnologio, 24.5 

Hipnotismo, 13.4

Kiromancio. 13.3 

Hiropodio, 61.8
Ĥirurgio, 61.7 

Historio, ĝenerala, 90.

• natura, 50. 

Horloĝoj, fabrikado, 68. 

Hospitaloj, 61. 

Idealismo, 14.

Idiomoj, filologio, 40.

Iktiologio, 59. 

Iloj, konstruado, 69.
A

Industrio, hernia, 66.

• fabrikado, 67.

» teksado, 67.7

Inĝenierado, scienca, 62.

• milita. 62.3

. ŝipa, 62.39

Insektoj, zoologio, 59.

» malutilaj, 63.2 

lnstruado, 37.

Instrumentoj, muziko, 78.

• precizegaj, 68.1

> konstruado. 69.
A

Jahtado, 79.7 
Ĵurnalismo, 07.

.Iuro, administrado, 35.

» civila, 34.7

• ĝenerale, 31.

• internacia, 34.1

» komerca, 34.77 

Jurisprudenco, 34. 

Kaligrafio, 65.2 

Kalkulo, diferenca, 51.7 

Kanaloj, ĝenerale, 38.6

» se. aplik., 62.6 

Kantarto, 78.4 

Kartoj, geografie, 91.2 

Kataloga rto, 01.7 

Kaŭĉuko, fabrikado, 67.8 

Kavalireco, ordena, 92.9 

Kemio. 54.

Keramiko, 66.6 

Klimatologio, 55.15 

Kodoj, leĝaj. 34.

• komercaj, 62. 

Kolonizado, 32.5 

Komerco, aplika, 65.

• » transportado, 38.

Komunikado, 65. 

Konkologio, 59.4 

Konstruado, ĝenerale, 69.
A

» meĥanika, 62.1
• arĥitekturo, 72.1

Konstruajoj, konstruado, 69.
A

• arhitekturo, 72.

Kosmologio, 11.
Kotono, fabrikado, 67.7 

Kriptografio, 65,2 

Kristalografio, 54.8 

Kronologio, astronomio, 52.9 

| » historio, 90.2

Ksilografio, 09.2

Kuirarto, 64.1

Kulturo, ĝenerala, 20.

Kupraĵoj, fabrikado. 67.3 

Kutimoj, popolaj, 39.

Laboro (-antoj), 33.1

Lano, fabrikado, 67.7

Ledaj oj, fabrikado, 67.5

Leĝo, ĝenerale, 34.

Leĝo scienco, 34.

Legumoj, kulturo, 63.5

Lernejoj, 37.3

Libroj sanktaj, 22.

Lignajoj, fabrikado, 67.4

Lingvoj, 40.

Lingvoscienco, 40.

Linaĵoj, fabrikado, 67.7 

Literaturo, 80.

Litografio, 76.

Litologio, 55.2

Logiko, 16.

Ludoj, 79.

Lumigado, hejma, 64.4

• elektra, 62.13

» industrio, 66.5

• fiziko, 53.5

Magio, 13.3

Magnetismo, animala, 13.4

» fiziko, 53.8

Malakologio, 59.4

Malsanoj, 61.6

Malsanulejoj, 61.

Manskribajojn 09.1

Maraferoj, milita. 35.9

• Se. aplik., 62.39

■ komerca, 38.7

Maŝinoj, skribaj, 65.2

• inĝenierado, 62.1 

Matematiko, 51.

Materialoj, konstruado, 69.1

Meblado, doma, 64.5

• fabrikado, 68.4 

Medicino, ĝenerale, 61.

. leĝa. 34.06
Meĥaniko, aplika, 62.1

• astronomio, 52.1 

» fiziko, 53.1

Mesmerismo, 13.4

Metafiziko, 11.

Metaloj, industrio, 67.1

Metalurgio, 66.9

Meteorologio, 55.15

Metioj, tekniko, 68.

Metrologio, 38.9

Mikroskopoj, 57.8
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Milito, arto, 35.5

• Se. aplika. 62.8 

Minado, aplika, 62.2

• geologio, 55.3 

Mineralogio, 54.9 

Minoj, geologio, 55.3 

Mitologio, 20. 

Modoj, 64.6 

Moluskoj, 59.4 

Mono, 33.2

Monumentoj, konstruado, 72. 

Moraloj, 17.

Motoroj, fabrikado, 69.9

» sportoj, 79.

Muziko, 78.

Navigacio, 52.7

Navioj (regna-ŝiparo), 35.9 

Nekrologio, biografio, 92. 

Numismatiko, 73.7

Nutrajoj, 64.3

Oficejoj, meblado, 66.1 

Ordenoj, kavaliraj, 92.9
A

• monahaj, 27.1 

Ornamarto, 74. 

Ornitologio, 59. 

Ortografio, 40.01 

Obstetriko. 61.8

Okultismo, 13.3

Ontologio, 11.

Optiko, 53.5

Pafarto, 79.9 

Paleografio, 41.

Paleontologio, 56. 

Panteismo, 14.

Papero, industrio, 67.6 

Patentoj, 60.8

Patologio, 61. 

Patrologio, 23.

Pedagogio. 37.1 

Pentrarto, ĝenerala, 75.

Pentrarto,ornama, 72.9 

Pirotekniko, 66.

Plantoj, botaniko, 58.

• ornamaj, 71. 

Pneŭmatiko, 53.3 

Poezio, 80.01 

Poligrafio, 08. 

Politiko, scienco, 32. 

Pontoj, 62.4 

Popolaj diroj, 39 

Postoficejoj, 38.3 

Presarto, 65.5 

Proverboj, 39. 

Prozodio, 40.06 

Psikologio, 15.

Regu arto, administra, 35.1 

» loka, 35.2 

Religio, ĝenerale, 20.

• praktika, 24. 

Rokoj, nomigado, 55.2 

Scienco, aplika, 60.

• morala, 30

» natura, 50

• politika, 30

• milita, 35.5

• navia, 35.9

Selfarado, fabrikado, 68.5 

Beraroj • 68.:;

Skulptarto, 73.

Sigeloj, 73.6

Sigelarto, 73.6 

Silko, fabrikado, 67.7 

Silvikulturo, 63.49 

Sintakso, 40.03

Socialismo. 33.5 

Sociologio, 30.

Sorĉarto, 13.3

Sportoj, 79.

Stenografio, 65.

Surskribajoj, 41.

Ŝipoj, konstruado, 69.9 

ŝtelaĵoj, fabrikado, 67.2 

'1’eatro, amuzado, 79.

» literaturo, 80.02

• muziko, 78.2 

Tegoloj, 69.5 

Teknologio, 60. 

Teksado, arto, 68.

» industrio, 67.7 

Telefono, 65.4 

Telegrafio, 65.4 

Teologio, ĝenerale, 20.

» doktrina, 23.

• natura, 21.

Teozofio, 21.

Terapeŭtiko, 61.5 

Termodinamiko, 53.6 

Tipografio, 68.

Transportado. Se. aplik., 65.6- 

» Scienc. Sociala, 38.

Trigonometrio, 51.4 

(Trinkajoj, 64.3 

Urboj, administrado, 35.2

» historio, 90.

Vagonoj, konstruado, 69.9 

Vestado, sociale, 39.1

• industrio, 68.7 

Vestoj, ĝenerale, 64.6

» fabrikado, 68.7 

Veterinara medicino, 61.9 

Vinberkulturo, 63.4 

Virinoj, edukado, 37.6

• malsanoj, 61.8

» laboro, 39.6 

Vojaĝoj, 91.

Vojoj, konstruado. 62.5 

Vortaroj, 40.03 

Zoologio, 59.

Zookulturo, 59.

Zootekniko, 63.6

Proponoj porla geografia vortaro.
— Malfacila estas la demando pri la trans- 

skribo de la propraj nomoj en Esperanto <fc 

diversaj reguloj estas jam proponitaj por 

traduki ilin. La Lingva Komitato eĉ elektis 

specialan komision por studi tiun temon & 

antaŭ nelonge mi ricevis la raporton de tiu 

komisio redaktitan de S-ro G. Mo c h  & tit- 
olitan : • Pri la transskribo de la proprai 
nomoj ». Mi prezentis tiun raporton al la 

sekcio 14a de la .9» Internacia Kongreso de 

Geografio, kiu okazis en Ĝenevo dum lasta 

somero.

Alifianke mi ricevis el D-ro K. Be in  por la 
tehnikaj vortaroj preparataj de la Scienca 

Oficejo tabelon da ĉirkaŭ 960 propraj nomoj 

(geografiaj & personaj) en Esperanto. D-ro 

Bein proponas nenian regulon por la trans- 

skribo sed nur entabeligas la proprajn nom- 

ojn elektante por ĉiu aparta nomo la formon 

plej taŭgan. Tiu metodo estas tre konsilinda, 

ĉar el tia tabelo oni povas eltiri la ĝeneralajn 

regulojn.

Mi intencas pritrakti nur la geografiajn 

nomojn & precipe la nomojn de landoj & de 

ĝiaj landanoj, (iis nun oni proponis du 
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metodojn : P Devenigi la landnomon el la 

nomo de la landanoj kiel en nuna Esperanto 

per sufikso -uj, aii -i, aŭ per sufikso land. 

ekz. : la Svisoj loĝas en Svisujo (au Svisio) 
au Svislando ; 2e devenigi la nomon de la 

landanoj el Ia nomo de la lando per sufikso 

•an, kiel proponis S-ro Co u t o r a t , ekz. : la 
Svisanoj loĝas en Sviso. EI tiuj du sistemoj 

neniu liveras senesceptan regulon ; en kelkaj 

okazoj la unua estas preferinda, en aliaj la 

dua estas pli taŭga. Laŭ mi : la Svisoj loĝas 
en Stv.sZa/irfo estas multe plibona ol: la Sris- 

anoj loĝas en Sviso; sed oni ne povas ĉiam 

uzi la sufikson -land an -aj (kiu cetere estas 

nebela) <t tiam oni devas preferi la duan 

metodon, rkz. : la Alĝerianoj loĝas en 

A Iĝerio.
*
Sajnas al mi keoni povus kunfandi ambaŭ 

sistemojn en unu per la sama metodo, kiun 

oni uzas de longe por la nomenklaturo de 

l’sciencoj et de 1’sciencistoj kiuj studas ilin. 

Oni diras : JDa filozofoj studas filozofion <(' 
la ĥemiistoj studas hernion. Do la nomo de 

la scienco enhavas leteron se oni rigardas 

tiun literon kiel sufikson, oni povas diri ke 

la nomo de 1'sciencisto devenas el la nomo de 

scienco per forigo de Psi ifi kso -i aŭ per aldono 

de 1'sufikso -ist: ke ambaŭ formoj estas 

akcepteblaj (ekz. geologio naskas ĉu geologo 

ĉu geologiisto) sed ke oni devas preferi tiun 

kiu estas pli konforma al la uzado internacia. 

Oni diros do prefere : anatomio—anatomi- 

isto. antropologio—antropologiisto, farmacio
*

—/ armovi isto, hernio—hem iisto, h islorio— 

historiisto, zoologio—zoologiisto: sed kon- 

traŭe : astronomio astronomo, astrologio— 
astrologo, diploma! io—diplomato, filologio 

— filologo, filozofio —filozofo, frenologio— 

frenologo, geografio—geografo, psikologio— 

psikologo; en la okazoj kiam ambaŭ formoj 

(‘stas bonaj ili bavas la saman sencon (geologo 

= geologiisto).

I ute simile oni povas devenigi el ĉiu land- 

nomo du ekvivalentajn formojn por montri 

la landanojn, se nur oni anstataŭigas la 

nunan sufikson -uj per la jam proponita -i. 

Kelkafoje ambaŭ formoj estas akcepteblaj, 

ekzemple de Italio oni devenigos la du ek- 

vivalentajn formojn Italo aŭ Italiano; (‘ii 

la aliaj okazoj oni elektos la formon pli 

internacian, ekzemple de Alĝerio oni deven- 

igos Alĝeriano (ne Alĝero) & de Germanio 

oni devenigos Germano (ne Germanianoj. 
Tiamaniere oni ricevas samtempe internaci- 

econ & regulecon ĉar oni povas elekti nur 

inter du formoj tute difinitaj. La nomo de la 

lando ĉiam enhavos la sufikson aŭ ĝia ek- 

vivalento -land (Rusio = Ruslando). Oni 

tiel ricevas la jenan nomaron por la landoj 

& giaj landanoj :

Landoj :

A bisi n io 

Albanio 

Alĝerio 

Andaluzio

A rabio 

Aragon io

Arkai! io

Aŭstralio 

Bavario

Belgio 

Besarabio 

Bohemio au

Bohemlando

Bolivio

Bosnio 

Brazilio

Bretonio 

Britio

Bulgario 

Bu rgundio 
A • i • *( ilio

l lanio 

Dalmatio

Egiptio
Etiopio 

Ekva torio 

Estio. Estlando 

Finnlando

Francio 

benicio 

Germanio

Gaskonio 

Grekio aŭ

G roklando 

Ilinio aŭ

H inlando

l lelvetio 

Hispanio

l Iolani) io 1 

Hungario 

Indio

Landanoj 
A bisi niano 

Albaniano 

Alĝeriano 

Andaluzo au 

Andaluziano 

A rabo 

Aragono aŭ 

Aragon iano 

Arkadiano 

Aŭstraliano 

Bavaro 

Belgo 

Besa rabo 

Bohemo au 

Bohemiano 

Boliviano 

Bosniano 

Brazilano 

Bretono 

Brito 

Bulgaro 

Burgundo 
A

( iliano au

Gilo 

Dano 

Dalmato au 

Dalmatiano 

Egiptia no 

Etiopiano 

Ekvatoriano 

Esto, Estia i io  
Finno aŭ

Finnlandano 
Franco 

Feniciano 

Germano 

Gaskono 

Greko

Ilino

Helvetia no 

Hispano 

J (olando 

Hungaro 

Indo aŭ

Indiano
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(dandio1 

Isla ndio 1 

Italio

Japanio 

Kaledonio 

Kalifornio 

Kanadio 

Katalunio 

Kolumbio 

Kroatio 

Laponio 

Libio 

Lombardio 

Luksemburgio 

Moravio 

Macedonio 

Mandjurio 

(Marokio) aii 

Ma roklando 

(Meksikio) aŭ 

Meksiklando 

Moldavio 

Mongolio 

Montenegrio 

Normandio 

Norvegio

Nu bio 

Numidio 

Paragvajo

Pa tagon io 

Pensilva nio 

Persio

Peruvio

Polio, Pollando 

Polinezio 

Portugalio 

Prusio

Rumanio 

R u mei io

Rusio aŭ 

Ruslando 

Saksio 

Silezio 
(Skotio) au 

Skotlando

Irlando 

Islando 

Italo aŭ 

Italiano 

Japano 

Kaledoniano 

Kaliforniano 

Kanadiano 

Kataluno 

Kolumbiano 

K roato 

Lapono 

Libiano 

Lombardo 

Luksemkurgia no 

Moravo 

Macedon ia no 

Mandjura 

Marokiano

Meksikiano

Moldavo 

Mongolo 

Montenegrano 

Normando 

Norvego aŭ

Norvegiano 

Nubiano 

Numidia no 

Paragvao au

Paragvajano 

Patagono 

Pensilvaniano 

Persiano 

Peruviano 

Polo 

Polineziano 

Portugalo 

Pruso aŭ

Prusiano 

Rumano 

Rumelo aŭ

Rumeliano 

Ruso

Sakso 

Sileziano 

Skoto

Zelandiano.

Svedio Svedo

(Svisio) aŭ Sviso

Svislando

Senegalio Senegaliano
Senegambio Senegambia n<

Serbio Serbo

(Siamio) aŭ Siamo
Siamlando

Siberio Siberiano

Sicilio Siciliano

Skandinavio Skandinavo

Stirio Stiriano
Sudanio Sudano

Sirio Siriano.

Transilvanio Transilvanian

Tasman io Tasman iano
Tesalio Tesalia no

Tibetio Tibeto aŭ

Tibetiano

Toskanio Toskano

Turkio Turko

Tii n isio Tunisiano

Urugvajo Urugvao aŭ

Urugvaja no

Venecio Veneciano

Venezuelio Venezueliano

Virginio Vi rgi n ia no

Vestfalio Vestfalia no

Zelandio Zelando au

Tiu tabelo estas tre simila al tiu proponita 

de D-ro Bei n, se oni akceptas sufikson -i 
anstataŭ -uj (kiu cetere ne aperas en la Uni- 

versala Vortaro). Kvankam la regulo pro- 

ponita estas senescepta, la nomoj ricevitaj ne 

estas tro unuformaj ĉar oni povas elekti inter 

du formoj ĉu por la landoj ĉu por la land- 

anoj. Nur en kelkaj okazoj oni ricevas form- 

ojn ne tute internaciajn, kiel Meksikio, 

Meksikiano, Marokio, Marokiano; sed oni 

povas diri Meksiklando. Maroklando, tiel 

oni povas distingi Meksiklandon & Meksik- 

urbon (Meksiko). Cetere se oni preferas oni 

povus fari tie escepton en la ĝenerala regulo, 

kiu ĉiuokaze estas proponita nur por la 

landoj, ĉar por kontinentoj, provincoj & 

urboj oni ne povas atingi senesceptan regulon.

R. d e Sa u s s u r e ,
A

(lenero (Svis).

1 En la vortoj Holandio, Irlandio & Is- 

landio la vorteron land ne estas sufikso sed 

parto de la radiko.

Pri la botanika & zoologia termi- 

naroj. — Inter la konkludoj de la tre 

gravaj artikoloj de S-roj G iv r y Ve r a x  pri
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tiu ĉi temo, oni trovas: De z ir o  11. La Espe- 
rantaj nomoj devenantaj el latinaj nomoj 

tiu iĝantaj per -ulus, -ula, -ulum, finiĝos per 

•olo. Oni malkonsilas la sufikson -ulo, kiun 

oni bezonas precipe por nomi iajn ĝeneralajn 

klasojn de karakterizaj bestoj (& eĉ de 

plantoj).

Bedaŭrinde, se la sufikso -ulo estas mal- 

konsilinda, ŝajnas al mi ke la sufikso -olo an- 

kaŭ ne estas tre oportuna, ĉar oni devas ĝin 

konservi por esprimi la alkoholan funkcion de 
la ĥemia nomigado. Efektive,oni povas eltiri 

el preskaŭ ĉiuj plantoj, komponitajn alkohol- 

ojn, kiujn oni nomas aldonante la sufikson 

•olo al la nomo de la planto. Ekzemple: Se 

oni nomas Esperante drakunkolo la planton 

nomitan France Estragon (Lat. : dracuncu- 

lus), kiel oni nomos la devenantan alkoholon 

nomitan France artrabo/?

Cu ne estiis pli oportune traduki -ulus, 

-ula, -alum per -Zo,ĉiufoje kiam oni povas? 

Ekzemple : drakunklo, rati anklo, <tc. Se 

tio ne estas eble, ŝajnas al mi. ke oni devas 

konservi kiel eble plej la sufikson -olo por 

elmontri alkoholon, & uzi alian sufikson por 

traduki -ulus, -ula. -ulum.
P. De j e a n

Le Creusot (Franc.).

Pri prefikso ko-. — Ĉar nemalmultaj 

vortoj matematikaj komencas per la silabo 

k o - kun signifo •komplementa», mi pensas, 
ke oni povus fari el tiu silabo prefikson 
teĥnikan ĝeneraligeblan.

Ekz: kosinuso, kotanĝanto, kosekanto, & 

ankaŭ koangulo, kolatitudo, koarko. &c.

Se ni donas al la prefikso k o - la signifon 
de • komplementa ĝis la unuo kunresponda », 

tiuj vortoj restas ĝustaj, ĉar en trigonometrio 

la unuo estas la ortangulo; sed ni povas 

formi aliajn utilajn vortojn : 

kofrakcio (ekz. 2/5 & 3/5);

kopeco; koparto (ekz. ŝraŭbo & ŝraŭbingo); 

koparano ; koedzo (Fr. conjoint).

M. V.

Rimarkoj al Vortaro de Verax. 

Diatomea = diatomo. Laŭ mia opinio oni 

devas preferi diatomea. diatomeacoj. Diatome 

estas la plena radiko komprenata de ĉiuj eĉ 

latinistoj.

Jujubier (bot.) zizifo. Estas plibona & 

, pli konforma al ĉiuj naciaj lingvoj jujubo 

(frukto), jujubarbo kiel mi uzis en mia 

Ital.-Esp. vortaro.

Pri vortoj « dattilo » & « dattero » 

= (latine) dactylus. — Mi ne povas kom- 

preni kial tiu radikvorto povis esti akceptita 

en Esperanto kun du sencoj, dum en la 

naturaj lingvoj la radiko dahlii restas nur 

por esprimi dattilo, dactgle, dactilo l)akty- 
lus, daclyle. Tial (‘stas tre mallogike uzi ĝin 

por esprimi eĉ la frukton kiun la naturaj 

lingvoj nomas dattero, dalle, dutil, dattet. 

date. En tia okazo la lingvo latina ne havas 

rajton trudi al Esperanto la dusencan radik- 

on, ĉar la naturo agis por elformi novan 

radikon por la dua signifo. La ltala lingvo 

por esprimi tiun ĉi frukton uzis dati olo \ 
eĉ nuntempe uzas dattoliere por la arbo de 

Vdattolo. Kial do oni ne enkondukus unu el 

tiuj ĉi radikoj dukto, daktelo, doktoto '

Pri varmo ni kredas ke en varmoscienco 

oni ne povas resti sen akcepti la radikvorton 

• termo» kiu estas jam konata en la kunmet- 

ita vorto termometro & vere kiel mi povos 

traduki la italan vorton • tenu ico» kiu signif- 

as kvaliton de la korpo rilate al varmo. Plie 

oni bezona» tiun vorton por formi la kun- 

met itajn vortojn : termoelektr,termodinamik. 

termoihemi, &c.

Mi neniel povas kompreni kia bezono estas 

enkonduki en nian lingvon tiun • termo * 
kiel matematika vorto, kiam ekzistas • term- 

ino », kiu tre bonege taŭgus eĉ por ma- 

tematiko sen ia konfuzo. Oni serĉas rapojn 

kiam necesas ravanojn!

Arezzo (Ital.)

J. M e a z z in i ,

Pri la milithundoj. -- Estimata redak- 

cio! En la bona artikolo de D-ro Je n n v  : 
•> Uzado de hundo... *. Oni trovas p. 341 

kinologian eraron, kiun mi ne povas pret- 
erlasi senĝustigitan: la • teriero de Airedale » 

germane n e  estas • Dachshund • , sed « Ai- 
redule- Terrier. » La Dachshundo estas la 

malgranda hundo, kiu estas difinita per 

longa trunko & mallongaj, antaŭe tre kurva- 

taj. kruroj. Ni konas germane • Terrier • 

(terierojn) • Airedale-Terrier • (terierojn 

de A.) & • Dachshunde » (melojn).

Dro F. Th a l w it z e r

Kotzschen broda (German.)
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Al lsa ineni broj <!<• la Internacia Scienca Asocio. La 
celo de la lnternacia Scienca Asocio estas propagandi Esperanton ĉe la 
scienculoj & teknikuloj.

Por atingi tiun celon, la plej bona metodo estas montri al ili la taŭgecon de 
tiu interkomprenilo por faciligi la sciencajn A teknikajn interrilatojn.

Por ke ni povu agi kun la plej grandaj ŝancoj de sukceso, estas necese ke ni 
sciu unue. kia estas nun la situacio de tiuj interrilatoj, unuvorte ke ni starigu 
la bilancon de tiu situacio. Post kiam ni konos ĝin. estos facile sekvi ĝiajn pro- 
gresojn aŭ la klopodojn faritajn por atingi ilin & uzi la plej favorajn 
cirkonstancojn por montri al tiuj, kiujn ni volas varbi, kiom pli gravaj A pli 
facile riceveblaj estus tiuj progresoj, se ili alprenus nian lingvon kiel ilo.

Lau tiu vidpunkto, tiuj interrilatoj interesas nin, nur kiam ili bavas kiel 
konsekvenco la pli-malpli internacian akcepton de akordoj pri iu au alia fako.

Oni povas klasifiki tiujn akordojn en 6 klasoj :
1' Unuoj. Ekz. : la metra sistemo.
2° Simboloj. Ekz. : matematikaj signoj.
3‘ Terminoj. Ekz. : terminoj por difini la formojn de la submara grundo.
I' Starigado de oficejo por la efektivigado de laboro havanta internacian 

intereson. Ekz. : oficejo de la pezoj A mezuriloj.
5’ Starigado tle konstanta komitato por instigi A kontroli laborojn internacie 

difinitajn. Ekz. : konstanta komitato de la Geodezia internacia Asocio.
6" Regularoj por determini agmanierojn en difinitaj cirkonstancoj en kiuj 

renkontiĝas diversnaciaj interesoj. Ekz. : internacia marista signalaro.
Ni do petas la membrojn de nia Asocio sciigi al ni ĉiujn sciencajn au teknik- 

ajn akordojn, kiujn ili konas. Eble ('stas ke kelkaj el ili sciigos al ni samajn 
akordojn : tiu timo ne devas kauzi ke oni ŝanceliĝu skribi al ni, ĉar. pro tio, 
ni petas ke oni sendu al ni nur la titolon de tiuj akordoj sen iu detalo. (Ali- 
parte ni dono; ĉi sube la etaton de la akordoj, kiujn ni jam konas.) Post kiam 
ni estos ricevintaj ĉiujn respondojn, ni petos nur unu el la korespondantoj, kiuj 
konigas la saman akordon, ke li bonvolu sendi al ni klarigojn senmankajn. A’ 
ni klopodos porki’ unu korespondanto estu petata respondi nur pri unu temo.

Ankan ni ne deziras longan raporton; ni nur hezonas mallongan noton au 
eĉ sciigon pri publikigaĵo en kiu ni povus trovi la necesajn klarigojn: plie oni 
povos sendi al ni broŝuron, se ĝi ne estas tro dika. en kiu eble troviĝas la 
sciigoj petataj.

Ni petas ĉiujn niajn membrojn sendi leterojn A dokumentojn al S” Ro l l e t  d e  

risi.E, 35, rue du Soni merard. Paris ;\ i prenos sur sin la preparadon de raporto 
legota mi la kunveno de nia asocio, kiu okazos dum la venonta kongreso. Pro 
tio, ni ankan petas ke oni respondu plej baldaŭ kiel eble.
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Etato de la akordoj, kiujn ni jam konas.

/“ klaso : Metra sistemo—CGS, mekanikaj & elektraj unuoj.
klaso : Arabaj A romanaj ciferoj—Matematikaj A ĥemiaj simboloj—Astro- 

nomiaj simboloj de la planedoj—Harmona teorio de la tajdoj.
•7* klaso : Nuboj. - Formoj de la submara grundo.
-/* klaso: Oficejo de la pezoj & mezuriloj. — Geodezia instituto.
5* klaso : Konstantaj komitatoj de la Geodezia internacia asocio, de Meteoro* 

logio. de la sunaj serĉadoj, de la fotografia karto de la ĉielo, de la esplorado de 
la maroj.

<i* klaso : Internacia marista signalaro. — Reguloj pri la renkontoj de la 
ŝipoj. Marvojoj en la Atlantika Oceano.

A

Pri la tehnikaj vortaroj. — La Svisa sekcio sendis raporton pri sia 
definitiva organizo kun la jena nomaro :

Sekretario: D-ro Uh d ma n n . Huttvvil (Kant. Bern). — Anoj: F-ino Paula 
Er n s t , Iluttvvil. por fako 68 (konditorarto). S-roj Joseph Fe ie r a b e n d , Ge?ze- 
raldirektion S. B. B., Bern, por fakoj 38 A 65 (transportado), 40 (filologio) A 
65 (stenografio). — H. Fr id o r i, Ankerst rasse, ~>3, Zurich, por fakoj 30 (socia 
scienco) A 32 (politiko). — H. Hooo. agence commerciale, Yverdon,por fakoj 78 
(muziko) A 7!) (ludoj). — J. G. Kr a e h e n b iiil , instruisto. Huttuil, por fakoj 79 
(gimnastiko). 65 (librotenado), 37 (instruarto). 73 (lignoskulptado) A 74 (de- 
segnarto). — Ed. Ma l l e t , Lancy apud Ĝenevo, por fakoj 54 (ĥemio), 77 (foto- 
grafarto), 53 (optiko A elektroscienco), 33 A 36 (polico), 34 (juraj serĉadoji A 
34 A 36 (antropometrio A identigado). Julien Me y l a n , dentisto, Boulevard

A

Georges Bavon, 23, Ĝenevo, por fakoj 61 A 68 (dentado). Fr. Ny d e g g e r , 

instruisto, Huttvvil, por fakoj 78 (muziko) A 37 (instruarto). — Th. Re n a r d ,
A

(i, Vieux-College, Ĝenevo, por fakoj 54 (hernio) A 7 ( ĵurnalismo). Fr. Rit z . 

inĝeniero, lluttvvil, por fakoj 62 (inĝenierado), 65 (transportado), 40 (filologio)A
A 79 (ludoj). — R. d e Sa u s s u r e , 8, rue Bovg-Lgsberg, Ĝenevo, por fakoj 51 
(matematiko), 53 (meĥaniko A fiziko). — Fr. Sc h e id e g g e r , lluttuil. por fako 68 
(tanado). — Ed. St e t t i.e r . Bundesgasse, hi, Boru, por fakoj 2 A 8 (biblioteko'.
— D-ro Uh l ma n n , lluttvvil, por fakoj 61 (medicino), 50 (naturscienco), IOA li 
(filozofio), 63 (agrikulturo) A. 64 (ekonomio).

Donacoj ricevilaj <lc la Scienca Olicejo dum Decembro 1908 
A Januaro 1909: El S-ro Jeannerey, Gerardmer (Franc.), $ 2. — S-ro Bock. F., 
Kopenhagon (Dan.),/>' 4. —S-ro Nippa, A., Danino (Bus.), z»s’ 0.20. — S-ro 
Legge, R.. Mikleover (Angl.). 2. — S-ro Fischer, A.. 1’itiis (Kaŭkaiizo), /S 6.
— S-ro Fluge), L, Reigate-Surrev (Angl.), />'2. — S-ro Romanski. Lwow(Gali-A
cio. Austrio), & 8,50. — S-ro Ilavnes, Elmer M. E.. Kansas (U. S. A.). />' 1,70.
— S-ro Combet, Tunis (Tunizio), $ 1.20. — S-ro Nieger, Nancy, (Franc.', /S 4.
— Maj. Gon. Cox. G., Londono (Angl.), ^8' 6. S-ro Eeumaux, F.. Sosnowice 
(Poi.), tS 10. — S-ro Veinans, IL W„ Detroit ((’. Ŝ. A.), />' 6,20.

La ĝenerala sekretario : 
Rene d e  Sa u s s i r e .
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Esperanto, duonmonata internacia gazeto en Esperanto. Oficiala organo de la 
Universala Esperanto-Asocio. Direktoro : H. IIo d l e r , 8, rue Bovy-Lysberg, 
Geneve (Svis.).............................. ..................................................................

Dia regno, monata organo por la Kristanaj Unuiĝoj de Junaj Viroj.Eldonejo: 
P. IIŭ b n e r , Friedr. Wilbm. str., 66, Mulheim ajRhein......................................... Mk. 1.80

Espero Katolika, monata, malfermita por ĉiuj demandoj (escepte la politi- 
kaj.) Direktoro: P° Em . Pe l t ie r , en Ste-Radegonde, Tours, (Indre-et-Loire), 
(Franc.); (en Francujo: Fr. 4 jare)............................................................................ Fr. 5.—

Esperanta Ligilo, monata organo en reliefpunktoj por blinduloj. Ĉef- 
redaktoro : Th . Ca r t , 12, rue Soufflot, Parizo (V) (Franc.)............................... • 3.—

Esperanta Internacia Revuo, industria, komerca, eksporta, filatelia, re- 
klama & literatura gazeto. Administrejo: Ŭlldi-ŭt 59, Budapest, (IIungarujo) Kr. 2.40 

Espero Pacifista, monata organo de « Pacifisto» (Internacia Societo por la 
Paco); kun laŭvola enskribo en la societo. Direktoro: G. Momi, 2G, rue de 
Chartres, Neuilly-sur-Seine (Franc.).................... .............................................

Eŭropa Kristana Celado, monata oficiala organo de Eŭropaj Kristanaj 
Celadistoj, redaktata Angle & Esperante. Eldonejo : Ch8 B r iq u e t , rue de 
la ( ite, 4, Ĝenevo (Svisujo).................................................................................

Internacia Scienca Revuo, monata; Direktoro: R. d e  Sa u s s u r e . Admi- 
nistrejo: In t e r n a c ia  Sc ie n c a  O f ic e j o , 8, rue Bovy-Lysberg, Geneve (Svis.) .

Internacia Socia Revuo, monata. Administrejo: Sr0 R. Louis, 45, rue de 
Saintonge, Parizo (III), (Franc.).......................................................................

Internacia Pedagogia Revuo, oficiala organo de la • Internacia Asocio 
de Instruistoj • (I. A. I ). Por membroj de I. A. I. senpage (membra kotizo 

1 $). — Abono por nemembroj, 1,50 Red. & Admin.: ĉe Th. Ĉe j k a , 
Bystrice-Hostyn (Moravio-Austrio).......................................................................

Juna Esperantisto, monata gazeto por junuloj, instruistoj & Esperanto- 
lernantoj, 8 paĝoj (18X22), nur en Esperanto. Administrejo: P r e s a  Es pe r - 
a n t is t a  So c ie t o , 33, rue Lacĉpĉde, Parizo (Franc.).........................................

La Revuo, internacia monata literatura gazeto, 48 paĝoj. Administrejo :
Librejo Ha c h e t t e  & Cie, 76, bould St-Germain, Parizo (Franc.)....................

La Spritulo, internacia monata gazeto por serĉo, humoro & satiro. Admi- 
nistrejo : Be r e i t e r  & M e is s n e r , Johanisstrateto, 30, Leipzig (Germ.) . . .

Le Phare Stenographique, organe Steno-Dactylographique et Esperantiste, 
revue mensuelle illustrĉe. Administrejo: D-ro H. IIa u t o t , 60, rue des Carmes, 
Rouen (Franc.)......................................................................................................

Lingvo Internacia, monata organo, 48 paĝoj (13x20) nur en Esperanto. 
Administrejo: P r e s a  Es pe r a n t is t a  So c ie t o ,33, rue Lacĉpĉde,Parteo (Franc) .

Oficiala Gazeto Esperantista, organo de la Lingva Komitato & de la
Konstanta Komitato de la kongresoj. Administrejo.* 51, rue de Clichy, Parizo 
(Franc.) ...............................................................................................................

Tra la Filatelio, internacia <fc ĉiumonata jurnalo. Direktoro: S-ro J. F iz e , 
Beziers (Franc.)......................................................................................................

Tra la Mondo, tutmonda revuo Esperanta, multilustrata. Sin turni al Ad m i- 
n is t r a n t o  d e  T r a  l a  Mo n d o , 15, boulevard des Deux-Gares, Meudon (S.-et-O.), 
(Franc.)............................................................................ .. ......................................

Voĉo de Kuracistoj, monata organo oficiala de la Tutmonda Esp. Kuracista
Asocio. Redaktejo: Dro Stefan M ik o l a j s k i , strato Sniadeckich, 6, Lwow 
(Austrio-Galicio)......................................................................................................... Kr. 3.60

AVelt-AVarte, internacia ilustrita gazeto, oficiala organo de la Internacia
Unuiĝo, de la alilandaj societoj, & de la Saksa Turinga Esperantista ligo.
Administrejo: • e l t -W a r t e  », Wassersturmstrasse, 29, Leipzig-St. (German.) Mk. 6.—

II. — NACIAJ PROPAGANDAJ ĴURNALOJ

Aŭstralio: The Australian Esperantist, monata organo en Angla & 
Esperanta lingvoj. Administrejo: R. Do s s o r , Bridge str., Benalla, (State of 
Victoria)................................................................................................................

Austrio : Informaj Raportoj, oficiala organo por la ligo de germanlingvaj
Austriaj grupoj esperantistaj. Administrejo : K. F. Ah i .g r im , Bandaasse. 31, 
Wien VII /1............................................................................................................................Kr. 2.40

Belgujo .* Belga Esperantisto, oficiala monata organo de la B. L. E.
Administrejo : S™ Va n  d e r  B ie s t -An d e l h o e , 26, rue de 1’Aigle. Anvers . . Fr. 4,50

Bohemujo : Casopis Ceskych Esperantisto, monata organo de Bohemaj 
Esperantistoj & de Centra Asocio Bohema Unio Esperantista en boh. <fc 
esp. lingvoj. Administrejo : Ed. Ku h n l , Dittrichova ul. 7, Praha II. .. . Kr. 3.75
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Grupo Esperantista d

Cesky Esperantista, Bohema Esperantisto, monata organo, de 
Bohema Asocio Esperantista en Boh. & Esp. lingvoj. Redakcio Dr. Stan. 

Ka .m a r y t , Praha III. ĉ. 495. Administrejo: Jeviĉko Mo r a v ŭ j o ....................
Bulgarujo: Lumo, monata organo de l’ Bulgara Esperantista Ligo. Redaktejo: 

V. Timoro..........................................................................................................................
Brazilujo-. Brazila Esperantisto, organo oficiala de Brazila Ligo Esperant* 

ista. Administrejo : LargodeS. Francisco de Paula, 4, Sob., Rio-de-Janeiro .
Cilujo : (5ilo Esperantista, organo propaganda de la lingvo internacia 

Esperanto, ĉe Prof. Ipolito K. Ko n t r e r a s , red., Casilla 1989, Santiago (Chile) 
La du Steloj, oficiala organo de la Cila Esperantista Asocio. Administrejo: 

Calle de la Catedral, 1437, Santiago de Chile, Casille 728 ....................................

banujo : Dana Esperantisto, oficiala organo de la centra Dana Esperan-
tista ligo. Administrejo : Esperanto Oficejo, Kr. Bernikonsgade, Kopenhago K. Kr. 2.

Filipinoj: Filipina Esperantisto, organo de la Filipina Espera nta-Asocio, 
adreso 326, : P. O. Box, Manila.......................................................................................... P. 2,—

Francujo : Franca Esperantisto, monata organo dc la Francaj Espei 
antistoj. Redaktejo & Administrejo : 46, Boulevard Magenta, Paris. (3 fi 

jare).........................................................................................................................................
LTnformilo, propaganda trimonata folio, organo dela Esperantistaj grupo 
de franca lingvo, Redakcio & administrejo: 8, rue de Rome, Calais . .
Paris-Esperanto, monata organo de l’ Grupo Pariza, en Franc. & Es| 

lingvoj. Sek.: V. Ch a u s s e g r o s , 3, Place Jussieu, Parizo.................................
Le Monde Esperantiste, monata gazeto. Administrejo : 3, rue Sophie 

Germain, Parizo (1.25 fr. jare)....................................
Normanda Stelo, monata bulteno eldonita de la

Rouen. Redaktejo: S-ro M. L ie b a r d , 41, rue de la Vicomtĉ, Rouen . . .
Sarta Stelo, monata organo de la Esperantista Sarta grupo. Redaktejo 

M. Le pe l l e t i r k , rue Scarron, 14, Le Mans........................................................
Germanujo: Germana Esperantisto, oficiala monata organo de laG. E. S 

en Germ. & Esp. lingvoj. Oni abonas ĉe Es pe r a n t o  Ve r l a g  M i l l e r  <t Bo r e i 
95, Prinzenstrasse, Berlino, & ĉe Ha c h e t t e  & K°, Parizo............................
Germana Esperanto-Gazeto, aperas la 5-an & 20-an ĉiumonate 

Eldonejo : II. W u t t k e , Pionierstrasse, 21, Magdeburg.................................
Eho Esperantista, monata aldono de T- Echo » Eldonejo de J. II. Sc h o k e  
G. m. b. li., Dessauerstr., 1, Berlin............................................................. ..... .
La Esperantisto, oficiala organo de la «Verband Deutscher Esperantiste!) 

monata Internacia Gazeto. Administrejo : Fritz Sc h n a c k e n b u r g , Talstr., 27 
Leipzig...........................................................................................................................

Granda Britujo: The British Esperantist, oficiala monata organo de B 
E. A. eu Angl. & Esp. lingvoj. Administrejo : Museum station Buildings 

133-136, Higli Holborn. Landono W. C................................................................
La Esperanta Instruisto, monata organo por la instruado de Esperanto 

Administrejo : Guilbert P i t m a n , 85, Fleet Str., London, E. C.......................
Finnlando : Finna Esperantisto, oficiala, monata organo dc Esp.-Asocio 

de Finnlando. Administrejo: Il a r e j o  Es pe r a n t is t a , Helsingfors......................
Hindujo: La Pioniro, en Angl. & Esp. lingvoj. Administrejo : Ho n » Se k ° 

d e  l a  Ko l a r Go l d  F ie l d , ManAu/jpan, Mysore State, South. India . ....
Stelo de FOriento, eldonata dc Esperanta Societo. Administrejo : Es pe - 
r a n t a  So c ie t o  d e  H in d u j o , Calcutta........................................................................

Hispanujo: La Suno Hispana, oficiala monata organo dc la II. S. P. E. en 

Esp. A’ Hisp. lingvoj. Direktoro-Administranto : A. J im e n e z Lo ik a , Avella- 
nas 11, Vatettc/a........................................................................................................................
Stelo Kataluna, monata revuo pri scienco, arto & Esp. inovado. Direk- 

toro : Joanno L l a n s a n a , Kambia S. Isidro. 30. Igualado (Barcelona) . . .
Tutmonda Espero, ĉiumonata revuo, organo de la Kataluna Esperan- 
tisto. Administrejo : Paradis, 12, pral. - Barcelona (Societo Espero Kataluna), 

Holando : Amsterdama Pioniro, monata oficiala organo. Administrejo : 

S in g e l , 386, Amsterdam................................................................................................
Frateco, ĉiumonata folieto por la Esperanta propagando inter la laboristoj 
Eldono dc la Generala Esperanta Laboristo Klubo en Hago. Administrejo : 

J. Lŭ n e m a n , van der neerstraat. 40 Hago. (Jare 0,20)................................... • 0.25
La Holanda Pioniro, («ficiala organo de la Hoi. Soe. Esp. • La Estonto 
estas nia » Redakcio & administracio : Binnen Bantammerstraat, 11. Anis- 

terdam. (Jare 1.25)
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Hungarigo: La Verda Standardo. Redaktisto : A. de M a r ic h . Redaktejo : 
Budapest IX., Ŭlldi-ut 59......................................................................................
La Pioniro, oficiala organo de la Soe. Hang. Esp. « Studengrupo • . Adini- 
nistrejo : VI., Nagymezŭ-u. 12. 7*6, Budapest............................................................

Kr. 4.—

Kr. 1.90
Italujo : Roma Esperantisto, monata revueto oficiala organo de Roma 

Esperantista Societo. Direktoro : Prof. Luigi G ia m b e n e , 198, Babuino, Bomo 
(jarabono, Italujo fr. 2.50).................................................................................

(inter-
nacio.)

ijf 1.66

» 0.80

• 1.20
Notizie Esperantiste, monata 
antinta de Palermo ». Administrejo : 
tino, 6, Palermo...................................

organo de « Junula Amikaro Espe 
S-ro Giovanni Ca s t ig l ia , via S. Ago

Japanujo: Japana Esperantisto, oficiala monata organo de Japana Esper 
antista Asocio. Administrejo: 3, Come, Jura kco, Kojimaĉik, Tokio . . .

A
Samideano Ĉiumonata, monata literatura gazeto. Administrejo : Sr0 A 
Ilikosaka, 33, Abekawamachi. Asakusa, Tokio......................................................

Yen.l 50

» 0.75
Kuba Insulo : Kuba Stelo, organo oficiala de la Kuba Esp. Societo. Admi- 

nistrejo : Petro P. Va l ie n t e , Calvario A. 10, Santiago de Cuba........................ s 1.—
Meksika Revuo, monata jurnalo de la Akademio «Zamenhof».

Administrejo: Cocheras, num. 2, Meksiko, I). F................................................... p. 1,—
Esperanta Gazeto, monata ĵurnalo, organo de la Okcidenta Esperantista
Societo. Administrejo : Direktoro, Alberto Gomez Cruz. Guadalajara. ... P. 0.75
Esperanta Meksiko, Administrejo : E. R in c o n  M a n ĝ i  l l a , Strato Per- 
petua, 5, Meksiko....................................................................................................................... P. 1.25
Verda Stelo, ĉiumonata organo de la Centra Meksika Esperantista Societo.
Administrejo : Dro A. Va r g a s , Apartado 1514, Meksiko, I). F.......................... » 2.—

Norvegujo : Norvega Esperanta Gazeto, monata organo. Administrejo :
Kontoro, Sondregate, 4, IV, Christiama.............................................................................. Kr. 2. 

Peruo : Antaŭen Esperantistoj, en Ilisp. & Esp. lingvoj. Redaktoro :
Fe d e r ic o  V i l l a r e a l . Administrejo : Apartado 927, Lima..........................................Sol. 1.20

Bolujo : Pola Esperantisto, monata organo de Polaj Esperantistaj Societoj.
Administrejo : Boza N0 40, m. 8, Varsovio........................................................................ Rbi. 2.00

Rumanujo: Rumana Gazeto Esperantista, unua perioda publikaĵo Esper-
antista en Rumanujo. Administrejo: So c ie t o  Es pe r a n t is t a , Galatzo (Rum.) Leoj 3.— 
Rumana Esperantisto, oficiala organo de la Rumana Esperantista Soci- 
eto. Administrejo: 5, Str. I. C. Bratianu, Bukarest. .......................................... » 4._

Kuŝujo: Espero, internacia revuo de la kultura unuiĝo de popoloj, oficiala
organo de ia kleriga Ligo «Vjestnik Znania ». Administrejo: « V j s e t n ik
Zn a n ia  », Newsky pr., d. N° 147, St-Peterburgo............................................................ Rbi. 4._
Estlanda Esperantisto, propaganda gazeto. Administrejo : J. A. Ra h a - 
m a g i , Weike Kalamaja uul. 7, k. 2, Berei.................................................................. » 1.50

Sveduja: Esperantiston, en Sved. & Esp. lingvoj; P. Ah l b e r g , 37, Sur- 
brunnsgatan, Stockholm...................................................................................................................Kr. 2.50

Svisujo: Svisa «Espero, en Esp., oficiala organo de la S. E. S.; Redaktejo :
8, rue Bovy-Lysberg, Genere............................................................................................... Fr. 2.50

Unuigitaj Statoj: Amerika Esperantisto, en Angl. & Esp. lingvoj; ĉe
Am e r ik a  Es pe r a n t is t o , 186, Fortieth street, Cliicago (lli.)............................... 1.—
La Espero, ĉiusemajna folio. Administrejo : 632, East Grand Ave., Des
Moines, Jona............................................................................................................................ $ 0.25
The Esperanto News, duonmonata gazeto en angla & esperanta lin- 
gvoj. Administrejo: 10, Wall Street, Room 510. Neir-TorZ* City......................... 1.—
The Esperanto Student, monata organo por la amerikanaj Esperantistoj.
Administrejo : John H. B r o w n , 22 meadow Road, Rutherford N. J. ... 0.50
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Italaj ĉiaspecaj 
produktaĵoj precipe 
por donacoj en la okazo 
de la Kristnaskaj festoj. 

Petu 16 paĝan katalogon 

per duobla poŝta karto 

al firmo A. TELLIN1, 

mura d’Arogi io. 600, 
Bologna.

Ni deziras aĉeti & pagos bonan prezon :

INTERNACIA SCIENCA REVUO
1004: I.a numerojn <lc Marto, Oktobro & Novembro. 

1907: » » » Aprilo & Auejusto.

1908: » » » Januaro & Februaro.

Svisa Esperanta Biblioteko, 

Bundesgasse, 16, Bera. (Svisujo).



THE BRITISH ESPERANTIST
Oficiala monata organo de la 

« Brita Esperantista Asocio » 
ADMINITREJO:

Museum Station Buildings, 133-6, Higli Molboni, LondonNV. C. (Angl.)

Jare : 3 Ŝ. (1,50 $)

AMERIKA ESPERANTISTO
MONATA REVUO

Redaktita Angle & Esperante.

Administrejo :

186, Fortieth street, Chicago (III.) U. Ŝ. A.

Jare : 1 (2,05 «$)

TRA LA FILATELIO
Internacia ĉiumonata jurnalo redaktata Esperante 

& France.

Jara abono : 2 50 frankoj (1 ^’)
JZnu numero : 15 centimoj (0,06

ADMINISTREJO :

S-ro J. F iz e , Beziers (Francujo)

GERMANA ESPERANTISTO
Olicinla Organo de la Germana Esperantista Societo 

kun literatura ordono.

LIBERAJ HOROJ
aperas ĉiumonate en lingvoj Esperanta & Germana

Jara abonprezo Mk. 3.— (.$ >,50)
Prova abono por G monataj Mk. 1.50 ($ 0,7 5)

ESPERANTO VERLAG MOLLER A BOREL, Berlin, S. Prinieoslrasse, !>r

k

TABELO DE NACIAJ MONUNUOJ (korektita)
kune kun ilia internacia valoro je « spesoj ».

(ora fundamento).
I //S (spesmilo) = 100 sd. (spesdekoj) = 1000 s (spesoj)

10 /zŝ’ egalvaloras ormoneron da 8 gramoj, laŭ orproporcio ”/12.

Franc. 1
Belg. 1 franko (= 100 centim.) =
Svis. 1 

Ital. 1 liro (= 100 centesim.) =
Hispan. 1 peseto (= 100 centim.) =
Gr. Brit. 1 pundo ateri. (=20 ŝiling.) =

» 1 ŝilingo (= 12 pene.) =

• 1 penco =
U. S. A. 1 dolaro (= 100 cend.) =

German. 1 marko(= 100 pfenig.) =

Aŭstr. ) 1 krono (= 100 heler.) =
Hungar. | 
Rus. 1 rublo (= 100 kopek). —

Skand. 1 krono (= 100 oer.) =
Holand. 1 floreno (= 100 ceus.) =
Portugal. 1 milrejso (= 1000 rejs.) =

Grek. 1 drakino (= 100 lept.) =

Ruman. 1 leo (= 100 ban.) =
Seri). 1 dinaro (= 100 paral.) =
Bulgar. 1 levo (= 100 stotink.) =
ArS.Resp.) 
Kolumbio} 1 peso (= 100 centav.) =
Uruguajo ' 

Brazil. 1 milrejso (= 1000 rejs.) =
Cii. 1 peso (= 100 centav.) =
Ĝin. 1 taelo (arĝ) (= 1000 kas.) =

Egipt. 1 Egipta liv. (= 100 piastr.) =

> 1 piastro (= 40 paral.) =

Hind. 1 rupio (= 16 ana.) =
Japan. 1 yeno (1897) (= 100 sen.) =

» 1 . (1871) (= 100 •) =
Filip. Ins. 1 peso (= 100 centav.) =
Meksik. 1 peso (= 100 centav.) =
Pers. 1 tomano (= 10 kran.) =

Peruo. 1 solo (= 10 diner.) =

Turk. 1 Turka liv. (= 100 piastr.) =

» 1 piastro (= 40 paral.) =

Venez. 1 bolivaro (= 100 centav.) =

396 Spesoj 1 Spesmilo= 2,5259 frank.

M • fi ---- fi lir.

fi fi • ~ fi pesci.
9985 * = 0,1001503 pundo st.

499 . = 2,0030 ŝiling.

41,60- . =24,036 pene.
2052 . = 0,4874 dolar.

489 • = 2,0460 mark

416 • = 2,40 kron.

1056 . = 0,947 rubi.

550 . = 1,82 kron.

825 • . = 1.21 floran.

2217 . = 0,451 milrejs.
396 » = 2,5260 drakm.

• fi > — • leoj.

fi fi fi fi dinar.

fi fi fi ~~ fi lev.

1980 • = 0,5052 pes.

1121 . = 0,892
i

milrejs.
1472 (?) • . = 0.679 (?) pes.
3246 (?) . . = 0,308 (?) tael.

10300 (?)• . = 0,09715 (?) Eg. liv.
103 (?) . . = 9.715 (?) piastr.

970 (?) • . = 1,031 (?) rupi.

1023 . = 0,978 yen (1897).

2045 . = 0.489 . (1871).

1026 •
1010 . = 0,99 pes.
3530(?) . . = 0,2832(?) toman

999 . = 1.0015 sol.

9103 (?)• . = 0,10983 (?) Turk. liv.

91 (?) • . = 10,983 (?) piastr.

396 . = 2,5259 bolivar.

Ekzemple : Jara abono al Scienca Ilevuo — 2,75 signifas por ia Latinoj 7 fr., por la Britoj 

5 ŝ 6 d., por la Germanoj 5,65 M., por la Amerikanoj 1,35 por la Skand 5 Kr, por la Ruso 

2.65 R, por la Aŭstr. Ilung. 6,60 Kr, &c.

Presejo Alb. Kŭndig, Ĝenevo.


